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Buletin Oficial de Proprietate Industrial|, publicaÛie oficial| editat| de
Oficiul de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci în 12 volume anual,

în funcÛie de num|rul cererilor de înregistrare a m|rcilor Õi indicaÛiilor geografice,
a certificatelor de înregistrare Õi de reînnoire a m|rcilor acordate

CONDIÚII DE VÂNZARE A
BULETINULUI OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{

Buletinul Oficial de Proprietate Industrial| se poate obÛine de la Oficiul de Stat pentru InvenÛii
Õi M|rci, str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti.

• RelaÛii despre condiÛiile anuale de abonare le puteÛi obÛine de la O.S.I.M., telefon
+4021.306.08.00, +4021.306.08.01 pân| la +4021.308.08.29, interior 429 sau 369.

• PreÛul unui abonament la publicaÛia BOPI - M|rci Õi indicaÛii geografice - suport hârtie - este
de 890 lei (cu difuzare prin poÕt|) Õi de 833 lei cu ridicare de la sediul OSIM.

• PreÛul unui abonament la publicaÛia BOPI - M|rci Õi indicaÛii geografice - suport electronic -
este de 303 lei (cu difuzare prin poÕt|) Õi de 257 lei cu ridicare de la sediul OSIM.

• PreÛul unui abonament la publicaÛia BOPI - M|rci Õi indicaÛii geografice - transmis prin FTP,
este de 233 lei.

• În cazul în care vor interveni modific|ri ale preÛurilor, acestea vor fi anunÛate.

Începând cu data de 1 august 2017, conturile OSIM sunt:
- cont LEI - IBAN RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX,

deschis la Trezoreria Sector 3, str. CireÕului, nr. 6, sector 3, BucureÕti, 
cod fiscal 4266081;

- cont EUR - IBAN RO38RNCB0080005630320005, 
deschis la BCR, Sucursala Sala Palatului.

Programul de lucru cu publicul al Registraturii O.S.I.M. este urm|torul:
luni - joi: 9,00 - 16,30
vineri: 9,00 - 14,00



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

State/IGO Date on which State
became party to
the Madrid Agreement2

Date on which State/IGO
became party to
the Madrid Protocol (1989)

African Intellectual Property Organization
(OAPI)  - March 5, 20155,6

Albania ...............................................................  October 4, 1995 July 30, 2003
Algeria ...............................................................  July 5, 1972 -
Antigua and Barbuda .........................................  - March 17, 2000
Armenia .............................................................  December 25, 1991 October 19, 20006,10

Australia .............................................................  - July 11, 20015,6

Austria ................................................................  January 1, 1909 April 13, 1999
Azerbaijan ..........................................................  December 25, 1995 April 15, 2007
Bahrain ...............................................................  - December 15, 200510

Belarus ...............................................................  December 25, 1991 January 18, 20026,10

Belgium ..............................................................  July 15, 18923 April 1, 19983,6

Bhutan ................................................................  August 4, 2000 August 4, 2000
Bosnia and Herzegovina ....................................  March 1, 1992 January 27, 2009
Botswana ............................................................  - December 5, 2006
Bulgaria ..............................................................  August 1, 1985 October 2, 20016,10

Cambodia ...........................................................  - June 5, 20155

China ..................................................................  October 4, 19894 December 1, 19954,5,6

Colombia ............................................................  - August 29, 20125,6

Croatia ................................................................  October 8, 1991 January 23, 2004
Cuba ...................................................................  December 6, 1989 December 26, 1995
Cyprus ................................................................  November 4, 2003 November 4, 20035

Czech Republic ..................................................  January 1, 1993 September 25, 1996
Democratic People's Republic of Korea ............  June 10, 1980 October 3, 1996
Denmark .............................................................  - February 13, 19965,6,7

Egypt ..................................................................  July 1, 1952 September 3, 2009
Estonia ...............................................................  - November 18, 19985,6, 8

European Union .................................................  - October 1, 20046,10

Finland ...............................................................  - April 1, 19965,6

France .................................................................  July 15, 18929 November 7, 19979

Georgia ...............................................................  - August 20, 19986, 10

Germany .............................................................  December 1, 1922 March 20, 1996
Ghana .................................................................  - September 16, 20085,6

Greece ................................................................  - August 10, 20005, 6

Hungary .............................................................  January 1, 1909 October 3, 1997
Iceland ................................................................  - April 15, 19976,10

India ...................................................................  - July 8, 20135,6,8

Iran (Islamic Republic of) ..................................  December 25, 2003 December 25, 20035

Ireland ................................................................  - October 19, 20015,6

Israel ...................................................................  - September 1, 20105, 6

Italy ....................................................................  October 15, 1894 April 17, 20005,6

Japan ..................................................................  - March 14, 20006,10

Kazakhstan .........................................................  December 25, 1991 December 8, 2010
Kenya .................................................................  June 26, 1998 June 26, 19985,6

Kyrgyzstan .........................................................  December 25, 1991 June 17, 20046

Latvia .................................................................  January 1, 1995 January 5, 2000
Lesotho ..............................................................  February 12, 1999 February 12, 1999
Liberia ................................................................  December 25, 1995 December 11, 2009
Liechtenstein ......................................................  July 14, 1933 March 17, 1998
Lithuania ............................................................  - November 15, 19975

Luxembourg .......................................................  September 1, 19243 April 1, 19983,6



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

State/IGO Date on which State became party to the
Madrid Agreement2

Date on which State/IGO became party to the
Madrid Protocol (1989)

Madagascar ........................................................  - April 28, 200810

Mexico ...............................................................  - February 19, 20136,10

Monaco ..............................................................  April 29, 1956 September 27, 1996
Mongolia ............................................................  April 21, 1985 June 16, 2001
Montenegro ........................................................  June 3, 2006 June 3, 2006
Morocco .............................................................  July 30, 1917 October 8, 1999
Mozambique ......................................................  October 7, 1998 October 7, 1998
Namibia ..............................................................  June 30, 2004 June 30, 20048

Netherlands ........................................................  March 1, 18933,11 April 1, 19983,6,11

New Zealand ......................................................  - December 10, 20125,6,12

Norway ...............................................................  - March 29, 19965,6

Oman ..................................................................  - October 16, 200710

Philippines .........................................................  - July 25, 20125, 6, 8

Poland ................................................................  March 18, 1991 March 4, 199710

Portugal ..............................................................  October 31, 1893 March 20, 1997
Republic of Korea ..............................................  - April 10, 20035,6

Republic of Moldova .........................................  December 25, 1991 December 1, 19976

Romania .............................................................  October 6, 1920 July 28, 1998
Russian Federation ............................................  July 1, 197613 June 10, 1997
Rwanda ..............................................................  - August 17, 2013
San Marino .........................................................  September 25, 1960 September 12, 20076, 10

Sao Tome and Principe ......................................  - December 8, 2008
Serbia14 ...............................................................  April 27, 1992 February 17, 1998
Sierra Leone .......................................................  June 17, 1997 December 28, 1999
Singapore ...........................................................  - October 31, 20005,6

Slovakia .............................................................  January 1, 1993 September 13, 199710

Slovenia .............................................................  June 25, 1991 March 12, 1998
Spain ..................................................................  July 15, 1892 December 1, 1995
Sudan .................................................................  May 16, 1984 February 16, 2010
Swaziland ...........................................................  December 14, 1998 December 14, 1998
Sweden ...............................................................  - December 1, 19955,6

Switzerland ........................................................  July 15, 1892 May 1, 19976, 10

Syrian Arab Republic ........................................  - August 5, 20045

Tajikistan ...........................................................  December 25, 1991 June 30, 20116, 10

The former Yugoslav   
Republic of Macedonia ......................................  September 8, 1991 August 30, 2002
Tunisia ...............................................................  - October 16, 20135, 6

Turkey ................................................................  - January 1, 19995, 6, 8

Turkmenistan .....................................................  - September 28, 19996,10

Ukraine ...............................................................  December 25, 1991 December 29, 20005, 6

United Kingdom ................................................  - December 1, 19955, 6, 15

United States of America ...................................  - November 2, 20035, 6

Uzbekistan .........................................................  - December 27, 20066, 10

Viet Nam ............................................................  March 8, 1949 July 11, 20066

Zambia ...............................................................  - November 15, 2001
Zimbabwe ..........................................................  - March 11, 2015

Total: (95) (55) (94)



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

1 The Madrid Union is composed of the States party to the Madrid Agreement and the Contracting Parties to the Madrid Protocol.

2 All the States party to the Madrid Agreement have declared, under Article 3bis of the Nice or Stockholm Act, that the protection arising from international
registration shall not extend to them unless the proprietor of the mark so requests.

3 The territories of Belgium, Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands in Europe are to be deemed a single country, for the application of the Madrid
Agreement as from January 1, 1971, and for the application of the Protocol as from April 1, 1998.

4 Not applicable to either Hong Kong, China or Macao, China.

5 In accordance with Article 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall
be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry
of the 18-month time limit.

6 In accordance with Article 8(7)(a) of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to
it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive an individual fee, instead of
a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee.

7 Not applicable to the Faroe Islands but applicable to Greenland as of January 11, 2011.

8 In accordance with Article 14(5) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the protection resulting from any international registration effected
under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

9 Including all Overseas Departments and Territories.

10 In accordance with Article 5(2)(b) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18
months.

11 The instrument of ratification of the Stockholm Act and the instrument of acceptance of the Protocol were deposited for the Kingdom in Europe. The
Netherlands extended the application of the Madrid Protocol to the Netherlands Antilles with effect from April 28, 2003. The Netherlands Antilles ceased
to exist on October 10, 2010. As from that date, the Protocol continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The Protocol also continues to apply to the
islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands
in Europe.

12 With a declaration that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand
with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.

13 Date of accession by the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.

14 Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.

15 Ratification in respect of the United Kingdom and the Isle of Man.
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LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

(111) Num|rul de ordine al înregistr|rii
(116) Num|rul de ordine al reînnoirii, dac| este diferit de num|rul de ordine al înregistr|rii iniÛiale.
(117) În caz de reînnoire, num|rul (numerele) de înregistrare înaintea reînnoirii (reînnoirilor).
(141) Data sfârÕitului validit|Ûii înregistr|rii m|rcii.

* Data înregistr|rii / reînnoirii:
(151) Data înregistr|rii
(156) Data reînnoirii

Numere de înregistrare conexe:
(161) Num|rul (numerele) de înregistrare anterior (oare) înregistr|rii reînnoite, în caz de diferenÛe cu num|rul

(numerele) indicat (e) sub codurile (111) Õi (116).

(170) Durata prev|zut| a înregistr|rii / reînnoirii
(171) Durata prev|zut| a înregistr|rii
(176) Durata prev|zut| a reînnoirii
(180) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii / reînnoirii
(181) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii
(186) Data prev|zut| de expirare a reînnoirii

AdministraÛia care înregistreaz| marca
*(190) Codul cu dou| litere (conform normei ST 3 a OMPI), permiÛând identificarea administraÛiei care înregistreaz|

marca

(200) Date referitoare la cerere:
*(210) Num|rul de ordine al cererii
*(220) Data de depozit a cererii
  (230) Date referitoare la expoziÛii
  (250) Locul de depozit al cererii
*(260) Num|rul de ordine al cererii examinate
  (270) Limba (limbile) cererii

(300) Date referitoare la prioritate conform ConvenÛiei de la Paris, Õi alte date referitoare la vechimea sau la înregistrarea
m|rcii în Ûara de origine:
*(310) Num|rul de ordine atribuit primei cereri
*(320) Data de depozit a primei cereri
*(330) Codul conform normei ST3 a OMPI, permiÛând identificarea oficiului naÛional sau regional la care a fost

depus| prima cerere, sau organizaÛia la care a fost depus| prima cerere
  (340) Prioritate parÛial|
  (350) Vechime
  (360) Vechime parÛial|
  (390) Date referitoare la înregistrare în Ûara de origine (de exemplu, în cazul înregistr|rii unei m|rci ("telle quelle")

(400) Data la care anumite informaÛii sunt f|cute accesibile publicului:
(441) Data la care informaÛiile privind cererea neexaminat| au fost f|cute accesibile publicului
(442) Data la care informaÛiile privind cererea examinat| au fost f|cute accesibile publicului
(450) Data la care informaÛiile privind înregistrarea au fost f|cute accesibile publicului



(500) InformaÛii diverse
Clasificarea produselor sau serviciilor:
*(510) Lista produselor sau serviciilor, când acestea nu sunt clasificate
*(511) Clasificarea internaÛional| a produselor sau serviciilor, în scopul înregistr|rii m|rcilor (clasificarea Nisa),

lista produselor sau serviciilor conform acestei clasific|ri
  (512) Clasificarea naÛional|, lista produselor sau serviciilor clasificate conform acestei clasific|ri

IndicaÛii referitoare la folosirea m|rcii:
(521) IndicaÛie conform c|reia marca a dobândit un caracter distinctiv prin folosirea sa în comerÛ
(523) IndicaÛie conform c|reia solicitantul a prezentat dovezile dreptului s|u de a folosi anumite elemente ale m|rcii
(525) IndicaÛie conform c|reia marca a fost radiat| pentru nefolosire
(526) RenunÛare
(527) IndicaÛii referitoare la cerinÛele utiliz|rii
(529) IndicaÛii referitoare la limit|rile utiliz|rii

Descrierea elementelor figurative ale m|rcii:
(531) Conform clasific|rii internaÛionale a elementelor figurative ale m|rcii (clasificarea Viena)
(532) Conform unei clasific|ri naÛionale
(539) Folosind cuvinte cheie sau un text liber formulat

*(540) Reproducerea m|rcii:
*(541) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere standard
*(546) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere nestandard

  (550) IndicaÛii referitoare la natura m|rcii sau la tipul de marc|
  (551) IndicaÛia faptului c| marca este o marc| colectiv|, o marc| de certificare sau o marc| de garanÛie
  (554) Marca tridimensional|
  (555) Marca hologram|
  (556) Marca sonor|, inclusiv caracteristicile sale
  (557) Marca olfactiv|, inclusiv caracteristicile sale

  (561) Transliterarea m|rcii
  (566) Traducerea m|rcii sau a cuvintelor conÛinute în marc|

  (571) Descrierea m|rcii

  (580) Data înscrierii oric|rui tip de tranzacÛie privind cererile de înregistrare sau înregistr|rile (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adres|, renunÛare, cesiune a protecÛiei)

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

(600) ReferinÛe la alte depozite Õi înregistr|ri de marc| înrudite din punct de vedere juridic:

(641) Num|rul Õi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
(646) Num|rul Õi data altor înregistr|ri înrudite din punct de vedere juridic

(700) InformaÛii privind p|rÛile interesate de o cerere sau de o înregistrare:
*(730) Num|rul Õi adresa solicitantului sau titularului înregistr|rii
*(731) Numele Õi adresa solicitantului
*(732) Numele Õi adresa titularului înregistr|rii
  (733) Indicarea activit|Ûilor industriale sau comerciale ale solicitantului
  (740) Numele Õi adresa mandatarului

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

  (770) Numele Õi adresa precedentului solicitant sau titular (în caz de schimbare de titular)
  (771) Numele precedent sau adresa precedent| a solicitantului sau titularului (f|r| schimbare de titular)



InformaÛii privind licenÛiatul sau licenÛiaÛii:
(791) Numele Õi adresa licenÛiatului
(793) IndicaÛia condiÛiilor sau restricÛiilor prev|zute în licenÛ|

(800) Anumite date referitoare la înregistrarea internaÛional| a m|rcilor conform Aranjamentului de la Madrid, privind
înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, Õi Protocolului referitor la acest Aranjament

Date privind dreptul la înregistrare:
(811) Statul contractant al c|rui titular este solicitant
(812) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul are o întreprindere

industrial| sau comercial| efectiv| Õi serioas|
(813) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul îÕi are domiciliul
(814) Partea contractant| pe teritoriul c|reia noul titular îndeplineÕte condiÛiile cerute ca s| fie titular de înregistrare

internaÛional|

Date privind cererea de baz| sau înregistrarea de baz|:
(821) Cererea de baz|
(822) Înregistrarea de baz|

Date privind p|rÛile contractante vizate prin înregistrarea internaÛional|, reînnoirea sau modificarea
(831) Desemnare conform Aranjamentului de la Madrid
(832) Desemnare conform Protocolului de la Madrid
(833) P|rÛi contractante interesate

InformaÛii diverse:
(841) Statul al c|rui titular este solicitant
(842) Natura juridic| a titularului (persoan| moral|) Õi statul Õi, dac| este cazul, teritoriul în interiorul acestui stat

în care persoana moral| este constituit|

Date privind limitarea listei produselor Õi serviciilor:
(851) Limitarea listei produselor Õi serviciilor

Date privind refuzul de protecÛie Õi invalid|rile:
(861) Refuz total de protecÛie
(862) Refuz parÛial de protecÛie
(863) Data la care începe efectul invalid|rii

Date privind o modificare adus| înregistr|rii internaÛionale:
(871) Num|rul p|rÛii cedate din înregistrarea internaÛional|
(872) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale fuzionate
(873) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale ce rezult| din fuziune

Date privind înlocuirea Õi divizarea:
(881) Num|rul Õi data înregistr|rii naÛionale sau a înregistr|rilor naÛionale sau regionale înlocuite printr-o

înregistrare internaÛional| (art. 4 bis al Aranjamentului de la Madrid Õi art. 4 bis al Protocolului)
(882) Data Õi num|rul elementelor care fac obiectul diviz|rii: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cerere

sau înregistrarea de baz|
(883) Noile numere ale elementelor ce rezult| din diviziune: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cererea

de baz| sau înregistrarea de baz|.

Date privind înregistr|rile posterioare:
(891) Data desemn|rii posterioare (regula 24.6 a Regulamentului de execuÛie comun)
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A �n  termen  de  doua  luni  de  la  data  publicării  admiterii  cererii  de 
înregistrare  a  mărcii,  conform art.  26  alin.  (1),  orice  persoana  interesată 
poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii.
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(210) M 2020 05038
(151) 20/07/2020
(732) VALENTIN BURADA, STR.

ELOCINTEI NR 17A, ET 2, AP
8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Swiss Clinics
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, , respectiv: servicii de
spitalizare, servicii de saloane de înfrumusețare,
servicii stomatologice, implant de păr, servicii
oferite de SPA, servicii de chirurgie plastică,
servicii de medicina estetică şi estetică non
chirurgicală, chirurgie plastică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie estetică, rejuvenare prin
injectare de filiere sau toxină botulinică, servicii
de dermatologie şi dermatocosmetică, servicii de
chirurgie bariatrică, estetică dentară, ortopedie,
obstretică ginecologie, chirurgie generală, ORL,
terapii regenerative, analize medicale.

───────

(210) M 2020 07021
(151) 01/10/2020
(732) S.C. HG PASTRY SHOP S.R.L.,

RADU DE LA AFUMATI NR.
29, DEMISOL, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BURGER DULCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie și produse de cofetărie,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, produse de brutărie, produse de
cofetărie care conţin umpluturi, produse de
cofetărie congelate, produse de cofetărie cu
arome, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de patiserie, prăjituri, tarte, prăjiturele,
specialități de patiserie.

───────

(210) M 2020 07030
(151) 02/11/2020
(732) DRAGUSIN ROZIN, CALEA

VICTORIEI NR. 91-93, ET. 2, AP.
22A, SECTOR 1, BUCURESTI ,
021546, ROMANIA

(540)

7 SECONDS
SERVICE CEASURI

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1018328/02.07.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: SERVICE CEASURI.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:auriu, roșu, alb,
negru

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

37.  Servicii de întreținere și reparații ceasuri
(orologie), servicii de întreținere și reparații de
ceasuri de mână.

───────
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(210) M 2020 07861
(151) 30/10/2020
(732) SC V&T FRUCTALCO EXIM SRL,

BOCSITA NR. 1/A, JUDEȚUL
SALAJ, SĂLAJ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

ACIU PĂLINCĂ DE ZALĂU
V&T VERITABIL TRADITIONAL

(531) Clasificare Viena:
01.01.03; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2020 07865
(151) 30/10/2020
(732) ORGANIZATIA GEOECOLOGICA

ACCENT, STR.WARTHE NR.11/
B, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500041, BRAȘOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL. 17, SC. 1, ET. 3, AP. 7,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TUSNAD GASTRO
BLUES FEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 22.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, maro
deschis, maro închis

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

41. Servicii de divertisment, organizarea de
festivaluri pentru divertisment, organizarea de
festivaluri de muzică.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat.

───────
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(210) M 2020 08050
(151) 06/11/2020
(732) SC ROMCARD SA, B-DUL

GENERAL VASILE MILEA NR. 2H,
SUBSOL, ET. 1 ŞI 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Romcard by SIBS
Partner in Payments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)

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

9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, programe de
operare pe calculator, înregistrate, dispozitive
periferice pentru calculator, componente
software pentru calculator, înregistrate,
programe de calculator,descărcabile, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
componente hardware pentru calculator,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, calculatoare, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,

sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare), unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
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la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informații competitive, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, servicii de registru de cadouri,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.

36.  Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară/case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, oferirea de informații
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
rambursărilor pentru terți, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă/evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate/finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, închirierea de
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telefoane inteligente, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, serivicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicații radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală
de computere, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing) închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare,
servicii de protecție împotriva virușilor
de calculator, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, consultanță în securitatea
informatică, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format electronic, crearea și
mentenanța site-urilor web pentru terți, crearea
și proiectarea pentru terți de indexuri de
informații bazate pe site-uri web ( servicii
de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, design de arte
grafice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, consultanță
în securitatea internetului, mentenanța

software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul(calculatoarelor) prin acces
de la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (PaaS) ,
dezvoltare de platforme de calculatoare, design
de cărți de vizită, design grafic pentru
materialele promoționale, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS) ,
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
45. Licențierea software-ului de calculator
(servicii juridice) licențiere (servicii juridice)
în cadrul publicării de software monitorizarea
alarmelor de securitate și antifurt.

───────
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(210) M 2020 08052
(151) 06/11/2020
(732) SC SUPERCARD SOLUTIONS &

SERVICES SRL, BD. GENERAL
VASILE MILEA NR. 2H, ET. 1, CAM.
3 ŞI 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Supercard by SIBS
Partner in Payments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)

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

7. Maşini de embosare, maşini de tipărit,
automate pentru vânzare de produse.
9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, programe de
operare pe calculator, înregistrate, dispozitive
periferice pentru calculator, componente
software pentru calculator, înregistrate,
programe de calculator,descărcabile, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
componente hardware pentru calculator,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, calculatoare, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,

discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informative cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, carduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare)/ unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
36. Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, oferirea de informații
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
rambursărilor pentru terți, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
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evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii de
pager (radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicații radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală
de computere, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de

calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).

───────

(210) M 2020 08053
(151) 06/11/2020
(732) SC ROMCARD SA, B-DUL

GENERAL VASILE MILEA NR. 2H,
SUBSOL, ET. 1 ŞI 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Romcard by SIBS
Partner in Payments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)

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

9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, programe de
operare pe calculator, înregistrate, dispozitive
periferice pentru calculator, componente
software pentru calculator, înregistrate,
programe de calculator,descărcabile, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
componente hardware pentru calculator,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, calculatoare, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
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de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare)/ unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,

servicii specializate privind eficiența afacerilor,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informații competitive, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului
pentru terți demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane întocmirea extraselor
de cont, servicii de registru de cadouri,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri) , publicitate cu plata per click,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii, | pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, servicii de telemarketing,
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preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
36. Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, oferirea de informații
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
rambursărilor pentru terți, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de

calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii de
pager (radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicații radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală
de computere, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing) închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare,
servicii de protecție împotriva virușilor
de calculator, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, consultanță în securitatea
informatică, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
computere, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format electronic,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru
terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
( servicii de tehnologia informației), consultanță
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, design de
arte grafice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
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consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, consultanță
în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul(calculatoarelor) prin acces
de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul(calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (PaaS),
dezvoltare de platforme de calculatoare, design
de cărți de vizită, design grafic pentru
materialele promoționale, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
45. Licențierea software-ului de calculator
(servicii juridice) licențiere (servicii juridice)
în cadrul publicării de software monitorizarea
alarmelor de securitate și antifurt.

───────

(210) M 2020 08054
(151) 06/11/2020
(732) SC SUPERCARD SOLUTIONS &

SERVICES SRL, BD. GENERAL
VASILE MILEA NR. 2H, ET. 1, CAM.
3 ŞI 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Supercard by SIBS
Partner in Payments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)

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

7. Maşini de embosare, maşini de tipărit,
automate pentru vânzare de produse.
9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, programe de
operare pe calculator, înregistrate, dispozitive
periferice pentru calculator, componente
software pentru calculator, înregistrate,
programe de calculator,descărcabile, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
componente hardware pentru calculator,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, calculatoare, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
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discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare)/ unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
36. Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, oferirea de informații
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
rambursărilor pentru terți, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),

evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii de
pager (radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicații radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală
de computere, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
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calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).

───────

(210) M 2020 08208
(151) 13/11/2020
(732) ANDRA-ELENA MARTIN, STR.

VALUL CETĂŢII NR. 35C, JUDEŢ
DAMBOVITA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

DR. ELENA MARTIN EM
SCIENTIFIC SKINCARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 2347
C), negru (Pantone 419 C), alb

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

3. Creme cosmetice, prepaprate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, cosmetice.

───────

(210) M 2020 08229
(151) 13/11/2020
(732) SC BRANDS INTERNATIONAL

SRL, ŞOS. OLTENIŢEI NR.218,
BIROU 1, ET.1, JUD. ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TABACO by El Unico

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.14; 29.01.02

(591) Culori revendicate:maro deschis
(Pantone 465C)

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători:
chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare: afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 08467
(151) 23/11/2020
(732) ARIADNA POPA, STR.

MAGURICEA NR. 15-19, BL. 8G,
SC. 1, ET. 2, AP. 10, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ADI TRAVADI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Broşuri, hârtie, publicaţii periodice, fotografii
(tipărite), ilustrații, portrete, cărți poștale,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite,
cupoane tipărite, tipărituri (gravuri), prospecte,
instrumente de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris.

───────

(210) M 2020 08553
(151) 25/11/2020
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SA, BDUL CAROL I, NR. 34-36,
ET. 14, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020922, ROMANIA

(540)

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1016860/17.06.2021, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
"BURSA DE VALORI BUCUREȘTI".

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

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

clase:
36. Afaceri financiare, administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare, servicii
de tranzactionare financiare.

───────

(210) M 2020 08781
(151) 04/12/2020
(732) SC INFODAT DEVELOPMENT

SRL, STRADA TRANSILVANIEI
NR. 22, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500209, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

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

25.  Articole de încălțăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, analiză de preț,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, abonament la un pachet media
de informații.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2020 08783
(151) 04/12/2020
(732) S.C. CASA DE VINURI BECIU

S.R.L., STR. CONSTANTIN
ROBESCU, SAT BECIU, JUD.
VRANCEA, VARTESCOIU, 627406,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

X+Y generation FETEASCĂ
ALBĂ FETEASCĂ

REGALĂ demisec DIN
VII VECHI, ROMÂNEŞTI

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1014835/28.05.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

FETEASCĂ ALBĂ FETEASCĂ REGALĂ demisec.

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.09; 27.05.13; 25.01.19;
24.13.25

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

33. Vin
───────
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(210) M 2020 08815
(151) 07/12/2020
(732) ALEXXSUSHI S.R.L., STR.TURNU

MAGURELE NR.13, BL. S2, ET. 5,
AP. 166, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

Ato BY ALEX GEORGESCU
WWW.ATOSUSHI.RO

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2020 08821
(151) 07/12/2020
(732) CRAMA MENNINI SRL, ALEEA

ZORELELOR NR. 1, SAT
COLIBASI, JUDETUL OLT, COM.
STREJESTI, OLT, ROMANIA

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

(540)

Le Rêve NEGRU
DE DRĂGĂŞANI

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1015579 din data 07.06.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: NEGRU DE DRĂGĂŞANI.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 26.11.02

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Drăgăşani.

───────
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(210) M 2020 08823
(151) 07/12/2020
(732) CRAMA MENNINI SRL, ALEEA

ZORELELOR NR. 1, SAT
COLIBASI, JUD. OLT, COM.
STREJESTI, OLT, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, SECTOR 1,
010497, ROMANIA

(540)

MED CANA Canabis Sativa
Oil DAILY 10% CBD Ulei

de gură Premium Formula

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.04.16; 26.04.18; 05.03.13

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, produse igienice
pentru medicină, suplimente alimentare pentru
oameni, uleiuri medicinale.

───────

(210) M 2020 08878
(151) 08/12/2020
(732) DDGAAS SRL, STR. FANATELOR

NR. 34E, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400464, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Vinoteca Tohani
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri de vinotecă cu denumire de origine
controlată şi protejată Dealu Mare.

───────

(210) M 2020 08936
(151) 10/12/2020
(732) S.C.PROFI ROM FOOD S.R.L.,

JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

profi LOCO 24/7
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1016659/16.06.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii:"24/7" .

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
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cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de

curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
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pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
preparate cu vitamine,alimente pentru sugari,
alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, scutece pentru
copii și pentru incontinență, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
remedii naturale și farmaceutice, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni
și animale, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare de
bucătărie, huse de telefoane, ustensile de gătit,
biberoane, tetine de biberon, suzete (tetine),
tetine de alăptare din latex sau din silicon,
termometre de uz medical, mănuși medicale,
măști de protectie facială, instrumente medicale,
aparatuă medicală, aparate de iluminat, de
încălzire, de producţie de aburi, de gătit,
de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,

sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
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înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, obiecte si piese
de mobilier, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, jucării şi
obiecte de divertisment, articole de gimnastică
şi de sport, decoraţiuni pentru pomul de
crăciun, articole pentru petrecere, carne, peşte,
fructe de mare, păsări şi vânat, produse din
carne şi organe, diverse tipuri de cărnuri,
mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine pentru
cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,

paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
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machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de creare de mărci (publicitate si promovare),
servicii de poziționare a mărcilor (servicii de
publicitate).

───────

(210) M 2020 08953
(151) 10/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR.31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

profi GO 24/7
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1016657/16/06/2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "24/7".

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
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degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse

curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
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de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
preparate cu vitamine,alimente pentru sugari,
alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, scutece pentru
copii și pentru incontinență, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
remedii naturale și farmaceutice, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni
și animale, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare de
bucătărie, huse de telefoane, ustensile de gătit,
biberoane, tetine de biberon, suzete (tetine),
tetine de alăptare din latex sau din silicon,
termometre de uz medical, mănuși medicale,
măști de protectie facială, instrumente medicale,
aparatuă medicală, aparate de iluminat, de
încălzire, de producţie de aburi, de gătit,
de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor

alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, obiecte si piese
de mobilier, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, jucării şi
obiecte de divertisment, articole de gimnastică
şi de sport, decoraţiuni pentru pomul de
crăciun, articole pentru petrecere, carne, peşte,
fructe de mare, păsări şi vânat, produse din
carne şi organe, diverse tipuri de cărnuri,
mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine pentru
cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
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coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse

de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
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uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de creare de mărci (publicitate si promovare),
servicii de poziționare a mărcilor( servicii de
publicitate).

───────

(210) M 2020 08954
(151) 10/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

profi CITY 24/7
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1016658/16.06.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "24/7".

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata

în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
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curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de

degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
preparate cu vitamine,alimente pentru sugari,
alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, scutece pentru
copii și pentru incontinență, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
remedii naturale și farmaceutice, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni
și animale, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare de
bucătărie, huse de telefoane, ustensile de gătit,
biberoane, tetine de biberon, suzete (tetine),
tetine de alăptare din latex sau din silicon,
termometre de uz medical, mănuși medicale,
măști de protectie facială, instrumente medicale,
aparatuă medicală, aparate de iluminat, de
încălzire, de producţie de aburi, de gătit,
de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
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şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație

de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, obiecte si piese
de mobilier, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, jucării şi
obiecte de divertisment, articole de gimnastică
şi de sport, decoraţiuni pentru pomul de
crăciun, articole pentru petrecere, carne, peşte,
fructe de mare, păsări şi vânat, produse din
carne şi organe, diverse tipuri de cărnuri,
mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine pentru
cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
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în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,

răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de creare de mărci (publicitate si promovare),
servicii de poziționare a mărcilor( servicii de
publicitate)

───────
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(210) M 2020 09018
(151) 14/12/2020
(732) PRIMONET RO SRL, STR.

AMATIULUI NR. 47, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

tuburiaparate by Primonet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, baterii pentru
țigări electronice, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, încărcătoare pentru bateriile țigărilor
electronice, software descărcabil, software
descărcabil de sistem și de suport de sistem
și firmware, firmware și software pentru țigări
electronice.
16. Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite, panouri publicitare
din hârtie sau carton, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
rechizite de birou, cataloage, agende, fluturaşi
publicitari, tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), suporturi pentru stilouri
şi creioane, instrumente de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), benzi pentru
trabucuri.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte.

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, obiecte de
divertisment.
34. Tutun și produse de tutun, țigări, țigarete,
trabucuri, pachete cu hârtii pentru ţigări, cuţite
pentru trabucuri, suporturi pentru trabucuri,
filtre pentru ţigări, tabachere, ţigări care conţin
substituenţi de tutun, nu pentru scopuri medicale,
pietre pentru aprindere, ţigări electronice,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
tutun, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru ţigările electronice, soluţii lichide
pentru ţigările electronice, cartomizoare pentru
țigări electronice, atomizoare pentru țigări
electronice, narghilea, brichete pentru fumători,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curățat pipele de tutun, mașini de
buzunar pentru rularea țigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, pungi cu tutun, pipe
de tutun.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare), servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare.
42. Servicii știinţifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea.

───────
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(210) M 2020 09019
(151) 14/12/2020
(732) ANDRAS JOZSEF ANDRAS, STR.

BUTEANU ION NR.26, AP.1, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540409,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12, JUD.
MURES, TÂRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

about HAIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, organizare de parade de modă
în scopuri comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea
unui card de membru pentru reduceri, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
cosmetice pe bază de abonament, furnizarea
de informații despre produse de larg consum
și anume cu privire la cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse profesionale pentur ingrijirea parului,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru echipamente
si aparate pentru ingrijirea parului, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente și aparate pentru ingrijirea parului,
servicii de vanzare in legatura cu echipamente
și aparate utilizate in domeniul cosmeticii și
înfrumusețării, servicii de vânzare în legătură
cu accesorii utilizate pentru îngrijirea părului,
servicii de vânzare în legătură cu accesorii
utilizate în domeniul cosmeticii și a serviciilor de
înfrumusețare, servicii de vânzare în legătură cu
mobilier utilizat în saloanele de înfrumusețare,
servicii de agenții de import-export, servicii
de comercializare produse cosmetice și pentru
îngrijirea părului prestate prin intermediului unui
lanț de magazine.
44. Servicii de tratamente pentru păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru păr, servicii
consultative privind îngrijirea părului, furnizare
de informații despre coafarea părului, servicii
de tratamente cu laser pentru creșterea părului,
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servicii de coafare a părului, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
servicii de îndepărtare permanentă și reducere
a părului, servcii de tratamente cosmetice cu
laser pentru îndepărtarea părului nedorit, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și
păr, consiliere în domeniul înfrumusețării, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, închiriere de echipamente
și aparate pentru saloane de înfrumusețare
sau frizerii, servicii de cosmetică, servicii de
machiaj cosmetic, îngrijire cosmetică pentru
persoane, consultanță în domeniul cosmeticii,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de consultanță în domeniul cosmetic, consiliere
cu privire la produse cosmetice, servicii de
tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
de îngrijire a frumuseții, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii pentru îngrijirea pielii capului,
servicii de consultanță în domeniul îngrijirii
frumuseții, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii
de consultanță privind machiajul oferite online,
servicii de consultanță privind îngrijirea părului
oferite online.

───────

(210) M 2020 09055
(151) 25/01/2010
(732) SKYGARDEN Arnulfpark GmbH &

Co. KG, SÜDLICHE MÜNCHNER
2A,, GRÜNWALD, 82031 ,
GERMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, CAMERA
17 - 07, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

Skygarden

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

19. Construcții (nerealizate din metal),
monumente (nerealizate din metal).
35. Lucrări de birou referitoare la afaceri în
domeniul imobiliar și la construirea de clădiri,
managementul afacerilor în domeniul imobiliar și
al construirii de clădiri, administrarea afacerilor
în domeniul imobiliar și al construirii de clădiri,
servicii de promovare în domeniul construcțiilor,
și anume organizarea de proiecte de
construcții la nivel de organizație, intermediere
de contracte referitoare la construirea de
proprietăți imobiliare pentru terți, consultanță în
domeniul managementului afacerilor referitoare
la afacerile cu proprietăți imobiliare, dezvoltarea
de concepte de publicitate și marketing
precum și publicitate și marketing în domeniul
proprietăților imobiliare.
36. Afaceri imobiliare: administrare de imobile,
procurare, închiriere și leasing de proprietăți
imobiliare, contracte de intermediere referitoare
la achiziționarea și vânzarea de proprietăți
imobiliare, intermediere privind sectorul
imobiliar, servicii de promovare în domeniul
construcțiilor, și anume întocmirea de proiecte
de construcții in vederea obținerii de finanțare,
dezvoltare de concepte de utilizare a
proprietăților imobiliare referitoare la aspectele
financiare, evaluări imobiliare.
37. Servicii de promovare a construcțiilor, și
anume coordonarea de proiecte de construcții,
întreținerea clădirilor și repararea clădirilor,
supervizare de lucrări de construcții, construcție
de clădiri.
42. Dezvoltarea de concepte de utilizare
a proprietăților imobiliare referitoare la
aspectele tehnice, servicii de promovare a
construcțiilor și anume organizarea tehnică
a proiectelor de construcții, organizarea
tehnică a proiectelor, consultanță în domeniul
construcțiilor (consultanță în arhitectură).

───────
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(210) M 2020 09066
(151) 31/12/2020
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZSEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

FAMILY ADVENTURE PARK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de

control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 09089
(151) 16/12/2020
(732) ROBRANDS HUB S.R.L., ALEEA

VALEA LUI MIHAI NR. 11, PARTER,
BL. D1, SC. 1, AP. 2, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BRANDS HUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 09140
(151) 17/12/2020
(732) PAGINA DE PSIHOLOGIE SRL,

STR. INTRAREA TIPOGRAFIEI
NR. 6, ET. 3, AP. 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

PAGINA DE PSIHOLOGIE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1015583 din data 07.06.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: PAGINA DE PSIHOLOGIE.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.22; 02.09.23

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

16. Publicaţii tipărite, reviste, hârtie, carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, articole de papetărie, materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalare,
caractere tipografice, clişee, cărți de vizită din
hârtie sau carton.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, servicii de editare şi redactare publicaţii,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de import-
export.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, publicare de cărți, publicare

de texte altele decât cele publicitare, pregătirea
de texte pentru publicare altele decât cele
publicitare, publicare de cărți și reviste, servicii
de publicare reviste, inclusiv publicare on line,
publicare și editare de cărți, publicare și editare
de materiale tipărite, exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile, servicii de
consultanță în materie de publicare de cărți,
publicare electronică on-line a publicaţiilor sau
periodicelor, servicii de scriere pentru bloguri,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională şi probleme sociale, organizare şi
coordonare de seminarii în grupuri restrânse,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de demonstrații în scop de instruire,
organizare de seminarii și conferinţe, educație,
servicii editoriale și redacționale.

───────

(210) M 2020 09147
(151) 17/12/2020
(732) MIRCEA PLATON, STRADA

DECEBAL NR. 4, BLOC B1,
SCARA A, ET. 4, AP. 17, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700247, IAȘI, ROMANIA

(540)

ȘCOALA CLASICĂ
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1014775 din data

27.05.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ȘCOALA CLASICĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 09149
(151) 17/12/2020
(732) SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.,

STR. POLONĂ NR. 4, CORP
COMPLEX P+2E, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300523, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
GLOBALWORTH TOWER, CAMERA
17 - 07, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)

Porchetti Comtim
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1016918 din
data18.06.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: Porchetti.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne proaspătă, produse din
carne procesată, mezeluri din carne proaspătă,
mezeluri din carne proaspete, uscate, afumate,
produse semipreparate din carne, amestecuri
din carne și legume congelate, mâncare gătită
pe bază de carne, extracte din carne, jeleuri din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Făine și preparate făcute din cereal, pâine,
produse de patisserie și cofetărie, plăcinte
conținând carne, pasăre și vânat, plăcinte
conținând extracte din carne, produse de
patisserie conținând carne, pasăre și vânat,

produse de patisserie conținând extracte din
carne, specialități de patiserie, produse de
patiserie congelate, foi de patiserie congelate,
produse de patiserie congelate, foi de patiserie
congelate, produse de patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foietaj
care conțin șuncă, pateuri de foietaj, coșulețe
din foietaj pentru umplere cu diverse garniture,
foietaj congelat umplut cu carne sau extracte din
carne, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
carne, aluat dospit, aluat înghețat, aluat pentru
pateuri, aluat pentru pizza, aluaturi și amestecuri
din acestea, amestecuri gata pregătite pentru
copt, amestecuri pe bază de pâine pentru
umpluturi, amestecuri preparate de patiserie,
baghete umplute, chifle umplute, hamburger
în pâine, hamburger introduși în franzelă,
hamburger (sandvișuri), pâtés en croûte (produs
de patiserie), pateuri cu cârnați (produs de
patiserie), pateuri (patiserie), plăcinte cu carne
de porc, plăcinte cu carne tocată, rulade de
bacon (produs de patiserie), rulouri cu cârnați
proaspeți (produs de patiserie), rulouri umplute
(produs de patiserie), sandvișuri, sandvișuri care
conțin carne de vită tocată, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști.

───────
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(210) M 2020 09158
(151) 18/12/2020
(732) ADSERV SRL, STR. MIHAI

VITEAZUL, NR. 327, JUDEŢ
BRAŞOV, HARMAN, 507085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AdNatura QUERCETIN
98 COMPLEX

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1016395 din data 14.06.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: QUERCETIN 98 COMPLEX

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
05.03.14; 25.01.19

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

clase:
5. Suplimente alimentare din extracte de plante,
tincturi cu efect curativ, tablete şi capsule din/
care conţin plante medicinale sub formă de
suplimente alimentare.

───────

(210) M 2020 09392
(151) 06/01/2021
(732) FLORIN-GABRIEL MIU, STR.

ÎNCLINATĂ NR. 93, SECTOR 5,,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SIMONA CROITORU-
ALEXANDRU, ȘOS. ALEXANDRIEI
NR. 312G, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)

STOP PREȚURI MICI
GĂSIȚI AICI! ECONOMAT

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1018894 din
data 08.07.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ECONOMAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 03.04.18;
18.07.20; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.07

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

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 00003
(151) 03/01/2021
(732) ANAX ORTHOPEDICS SRL, STR.

DR. THOMA IONESCU NR.16 ET.
2 AP.3, SECTOR 5, BUCURESTI,
050573, ROMANIA

(540)

INSTITUTUL GENUNCHIULUI
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1018881/08.07.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: INSTITUTUL GENUNCHIULUI.

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 29.01.12; 26.15.25

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5005),
alb (RAL 9016)

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

44. Servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale.

───────

(210) M 2021 00013
(151) 06/01/2021
(732) ANA-MARIA CHIȚU, STR.

AEROPORTULUI, NR. 59G,
JUDETUL ILFOV, SAT CORNETU,
COMUNA CORNETU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

La Măriuca Produse românești
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1017523 din data

24.06.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Produse românești.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.03.23

(591) Culori revendicate:rosu, galben, crem,
albastru, galben deschis

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu,
paspartuuri pentru fotografii sau tablouri,
picturi, picturi artistice, reproduceri de picturi,
picturi și lucrări caligrafice, reproduceri artistice
imprimate, reproduceri artistice tipărite.
29. Dulceață de afine, ghimbir (dulceață), creme
de întins pe pâine care conțin în principal fructe,
creme tartinabile pe bază de alune, cremă de
alune, cremă tartinabilă din fructe, dulcețuri, gem
de căpșuni, gem de merișoare, gem de mure,
gem de portocale și ghimbir, gem de rubarbă,
gem de zmeură, gemuri, gemuri din fructe, paste
de legume, jeleuri de legume, pastă de fructe,
produse tartinabile din fructe, produse tartinabile
pe bază de legume.
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30. Făină, făină vegetală, făină comestibilă,
făină de mei, făină pentru prăjituri, făină de orez,
amestecuri de făină, făină de cereale, făină de
copt, făină de aluat, făină de ovăz, făină de
cartofi, făină de grâu, făină de soia, făină de orz,
făină de năut, făină de linte, făină de migdale,
făină de secară, făină pentru gogoși, făină cu
trufă, făină de nuci, făină gata pentru copt, făină
de orez glutinos, făină de ovăz instant, făină de
cereale prăjită, făină de amidon din grâu, tartă
umplută cu fructe.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
ulei de lavandă, apă de lavandă, ulei de
lavandă de uz cosmetic, odorizante de casă,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, odorizante pentru materiale textile,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, paspartuuri
pentru fotografii sau tablouri, picturi, picturi
artistice, reproduceri de picturi, picturi și lucrări
caligrafice, reproduceri artistice imprimate,
reproduceri artistice tipărite, dulceață de afine,
ghimbir (dulceață), creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, creme tartinabile pe
bază de alune, cremă de alune, cremă tartinabilă
din fructe, dulcețuri, gem de căpșuni, gem de
merișoare, gem de mure, gem de portocale
și ghimbir, gem de rubarbă, gem de zmeură,
gemuri, gemuri din fructe, paste de legume,
jeleuri de legume, pastă de fructe, produse
tartinabile din fructe, produse tartinabile pe bază
de legume, tartă umplută cu fructe, făină, făină
vegetală, făină comestibilă, făină de mei, făină
pentru prăjituri, făină de orez, amestecuri de
făină, făină de cereale, făină de copt, făină
de aluat, făină de ovăz, făină de cartofi, făină
de grâu, făină de soia, făină de orz, făină de
năut, făină de linte, făină de migdale, făină
de secară, făină pentru gogoși, făină cu trufă,
făină de nuci, făină gata pentru copt, făină
de orez glutinos, făină de ovăz instant, făină
de cereale prăjită, făină de amidon din grâu,
ceai, ceai negru (ceai englezesc), ceai oolong
(ceai chinezesc), ceai verde, mate (ceai), ceai
instant, ceai negru, ceai rooibos, ceai darjeeling,
ceai galben, ceai alb, amestecuri de ceai, ceai
de iasomie, ceai earl grey, pliculețe de ceai,
esențe de ceai, ceai de oolong, frunze de
ceai, extracte de ceai, ceai ginseng (insamcha),
ceai de salvie, ceai pentru infuzii, înlocuitori de
ceai, arome din ceai, ceai de ginseng, ceai
lapsong souchong, ceai de măceșe, ceai de
mușețel, ceai de mentă, ceai alb instant, ceai
verde instant, ceai negru instant, ceai oolong
instant, ceai verde japonez, ceai de rozmarin,
ceai de ghimbir, ceai de tei, ceai de yuzu,

ceaiuri de fructe, ceai de lămâie verde, ceai de
crizanteme (gukhwacha), ceai de ginseng roșu,
miere, miere naturală, miere maturată natural,
miere (pentru alimentație), miere de manuka,
miere cu trufe, miere biologică pentru consum
uman, dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere,
cremă de zahăr invertit (miere artificială), siropuri
aromatizate, sirop de ciocolată, sirop de arțar,
sirop de masă, siropuri pentru alimente, sirop
de migdale, siropuri pentru băuturi, siropuri
pentru limonadă, siropuri pentru băuturi, siropuri
de fructe, sirop de coacăze negre, siropuri
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de fructe,
siropuri pentru prepararea băuturilor pe bază de
zer, sucuri de legume (băuturi), sucuri de aloe
vera, sucuri de fructe organice, concentrate de
sucuri de fructe, amestec de sucuri de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, musturi, must de
struguri, must conservat, nefermentat, vin, vin
spumant, vin roșu, vin alb, vinuri spumante,
băuturi pe bază de vin, băutură sangria, băuturi
care conțin vin (șprițuri), vermut, vin de căpșuni,
vin de fructe, vin de mure, vin de struguri, vin
de zmeură neagră (bokbunjaju), vin pentru gătit,
vin slab alcoolizat, vin spumant de fructe, vin
spumant de struguri, vinuri albe spumante, vinuri
îmbogățite, vinuri cu alcool, vinuri de masă, vinuri
dulci, vinuri rozé, vinuri roșii spumante, vinuri
spumante natural.

───────

(210) M 2021 00020
(151) 05/01/2021
(732) SC CONTEGO INVESTMENT

GROUP SRL , STR. VREDNICIEI
NR. 18, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

32. Bere.
───────

(210) M 2021 00039
(151) 06/01/2021
(732) NICOLAUS COM SRL, STR. ION

AGÂRBICEANU, NR. 9, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, 550049, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, SIBIU, 550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

ARTBETON STAȚIE
BETOANE SIBIU PRODUS

CALITATIV ROMANESC
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1019735 din data

15.07.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: STAȚIE BETOANE

SIBIU PRODUS CALITATIV ROMANESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.05

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

clase:
19. Șape pentru pardoseli, căptușeli pentru
pardoseală, plăci nemetalice pentru pardoseală,
dale nemetalice pentru pardoseală, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, învelitori
din vinil pentru pardoseli, plăci ceramice
pentru pardoseli exterioare, plăci ceramice
smălțuite pentru pardoseli, pardoseli temporare,
nu din metal, dale de pardoseală din teracotă,
pardoseală laminată, nu din metal, scânduri din
lemn pentru pardoseală, pardoseli din parchet
fabricate din plută, pardoseli pentru dans,
nu din metal, căptușeală pentru pardoseală
fabricată din plută, pardoseală pentru atletism,

nu din metal, pardoseli de parchet și
plăci de parchet, materiale sintetice pentru
confecționarea de pardoseli sau căptușeli pentru
ziduri, canale de scurgere pentru pardoseală
confecționate din materiale nemetalice, grinzi
nemetalice structurale de susținere pentru
construirea de pardoseli, suprafețe texturate
pentru tavane, suprafețe texturate pentru pereți,
structuri compozite nemetalice pentru pavarea
suprafețelor, suprafețe pe bază de esențe
epoxidice pentru șosele, emulsii de bitum
polimeric pentru suprafețe de șosele, blocuri
și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
suprafețe de nisip folosite la arene pentru
echitație, suprafețe din granule de cauciuc
utilizate în spațiile de joacă, mortar epoxi,
ghips de finisare realizat din rășini artificiale
colorate, panouri de construcții realizate
din lemn și rășini hidroizolante, plăci de
fibră cu fibră de lemn îmbinată cu rășină
și plăci aglomerate, construcții nemetalice,
construcții modulare nemetalice, benzi
gudronate (construcții), construcții nemetalice
prefabricate, construcții prefabricate nemetalice,
hale (construcții nemetalice), ciment pentru
construcții, răchită, pentru construcții, furnire
pentru construcții, mortar pentru construcții,
sticlă izolantă (construcții), sticlă de construcții,
pâslă pentru construcții, mozaicuri pentru
construcții, acoperiri nemetalice (construcții),
voliere nemetalice (construcții), piatră de
construcții, marchize nemetalice (construcții),
olivină pentru construcții, piscine (construcții
nemetalice), gresie pentru construcții, fațade
pentru construcție (nemetalice), sticlă temperată
pentru construcții, cărămizi nemetalice pentru
construcție, grinzi nemetalice pentru construcții,
profile nemetalice de construcție, construcții
pentru animale (nemetalice), marmură
(materiale de construcții), construcții portabile
din lemn, teracotă (material de construcție),
lambriuri nemetalice pentru construcții, gips
(materiale de construcție), armături nemetalice
pentru construcții, zgură (materiale de
construcții), materiale de construcții nemetalice,
tencuieli (materiale de construcții), coloane
nemetalice pentru construcții, sticlă emailată,
pentru construcții, panouri nemetalice pentru
construcții, elemente nemetalice fabricate
pentru construcții, materiale pentru controlul
eroziunii (construcții), mortar de ciment pentru
construcții, unități modulare pentru construcții
nemetalice, articole din ceramică pentru
construcții, asfalt (pentru scopuri de construcție),
profile nemetalice structurale pentru construcții,
structuri și construcții nemetalice transportabile,
sticlă plată laminată (pentru construcții),
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blocuri de sticlă pentru construcții, sticlă
arhitecturală armată pentru construcții, căptușeli
nemetalice pentru pereți (construcții), sticlă
pentru geamuri pentru construcții, cărămizi din
sticlă pentru construcții, materiale de construcție
din beton, materiale nemetalice țesute folosite
în construcții, carton bitumat (pentru utilizarea
în construcții), elemente de fațadă nemetalice
pentru construcții, compuși pentru fundații folosiți
în construcții.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial şi publicitar, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, organizare
și desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de construcții, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane.
37. Montare pardoseli, lustruire pardoseli,
construcție de pardoseli, servicii de întreținere
pardoseli, instalare de pardoseli false, servicii
de acoperire pardoseli, curățarea suprafețelor de
pardoseală, montare de plăci pentru pardoseli,
întreținere și reparații de pardoseli, reparații de
învelitori pentru pardoseli, închirieri de mașini
de curățat pardoseli, curățarea suprafețelor de
protecție pentru pardoseli, servicii de reparare
pentru acoperiri pentru pardoseli, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, montare de podele
laminate, montarea izolației la țevi, montarea

izolației termice la clădiri, montarea de
protecție ignifugă pasivă, montarea de protecție
ignifugă activă, montare de dale, cărămizi
sau blocuri, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, montare (instalare) de sisteme
de depozitare, montare de clădiri și structuri
prefabricate, montare de sisteme de stingerea
incendiilor, montare de podele din lemn artificial,
montarea izolației la cavitățile din perete,
montarea de structuri de înaltă rezistență,
servicii de montare de plăci de ceramică,
servicii de consiliere cu privire la montarea
accesoriilor, montare de materiale izolante în
clădiri, pe acoperișuri și structuri, curățarea
suprafețelor plafoanelor, curățarea suprafețelor
murale, curățarea abrazivă a suprafețelor,
curățarea abrazivă a suprafețelor nemetalice,
curățarea abrazivă a suprafețelor metalice,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
vopsire, pentru suprafețe interioare și exterioare,
curățarea abrazivă subacvatică a suprafețelor
nemetalice, vopsirea suprafețelor metalice
pentru prevenirea coroziunii, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, aplicarea
de căptușeli pentru repararea suprafețelor
clădirilor, pregătirea suprafețelor de scări pentru
placare și căptușire, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, aplicarea
de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicare de tencuială pe suprafețele
bazinelor de înot, servicii de aplicare de
acoperiri protectoare pe suprafețele exterioare
ale clădirilor, servicii de consiliere referitoare
la lucrări de tratare a suprafețelor, construcții
civile, servicii de construcții rutiere, servicii
de construcții subterane, servicii de construcții
subacvatice, servicii de construcții navale,
impermeabilizarea construcțiilor, construcție de
saune, construcție de galerii, servicii de
construcții de terase, servicii de construcție
de baraje, servicii de construcție de sere,
edificare construcții prefabricate, servicii de
construcție de proprietăți, servicii de construcție
de case, servicii de construcție de clădiri,
construcția de clădiri, servicii de construcție
de birouri, servicii de construcții, lucrări de
construcție, reparații în construcții, servicii de
construcție de panouri, construcție de verande,
construcții de șosele, construcții de străzi,
construcții de pridvoare, construcție de bucătării,
construcție de magazine, servicii de construcții
de infrastructură, pregătirea șantierului
(construcție), demolări de construcții, consultații
pentru construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), supravegherea
construcțiilor submarine, construcția de
complexuri sportive, servicii de construcții de
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decoruri scenografice, construcție de proprietăți
comerciale, construcție de terenuri sportive,
amenajare de terenuri (construcții), amenajare
teritorială pentru construcții, construcție de
instalații publice, construcție de instituții
medicale, construcție de lucrări rurale,
servicii de construcții de puțuri subterane,
curățarea șantierelor de construcție, pregătirea
terenului pentru construcții, clădiri și construcții
subacvatice, construcție de pereți diafragmă,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de lucrări
publice, servicii de construcții civile, servicii
de construcții hidraulice, nivelarea terenurilor
pentru construcții, construcție de arene
sportive, curățarea terenurilor pentru construcții,
construcții de clădiri comerciale, servicii
de construcții de infrastructură energetică,
servicii de construcții de clădiri instituționale,
servicii de construcții pe uscat (onshore),
servicii de construcții de infrastructură civilă,
servicii de construcții pentru infrastructura
aeronautică, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, ignifugare
pe durata construcției, lucrări de etanșeizare
(construcții), lucrări de reparații în construcții,
construcție de terenuri de sport, construcție
de centre de recreere, construcția de fundații
pentru drumuri, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de management în
construcții, construcție de sisteme de scurgere,
construcție de anexe de casă, construcție
de structuri din oțel, construcție de standuri
pentru expoziții, construcții de platforme
pentru prospecțiune, închiriere de unelte
de construcție, construcție de sisteme de
fortificație, construcții de conducte pentru
prospecțiune, construcția de complexuri pentru
întreprinderi, informații în materie de construcții,
construcție de clădiri de apartamente, închiriere
de echipamente de construcții, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
spații de cazare interioare, instalare de
complexe industriale, servicii de curățenie
industrială, servicii de construcţii rutiere,
servicii de construcţii civile, impermeabilizarea
construcțiilor, servicii de construcţii de șosele,
servicii de construcţii de străzi, servicii de
construcţii de terase, edificare construcții
prefabricate, consultații pentru construcții,
demolări de construcții, servicii de construcţii de
infrastructură, servicii de reparații în construcții,
servicii de reparații de construcții, nivelarea

terenurilor pentru construcții, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
clădiri și construcții subacvatice, servicii de
construcţii de puțuri subterane, servicii de
construcții hidraulice, pregătirea terenului pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, lucrări de
etanșeizare (construcții), servicii de construcţii
pentru infrastructura aeronautică, curățarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcţii civile privind irigațiile, demolare de
construcții civile, servicii de construcții civile,
servicii de construcţii de clădiri rezidențiale,
servicii de construcţii de clădiri comerciale,
servicii de construcţii de infrastructură
energetică, servicii de construcţii de clădiri
instituționale, servicii de construcţii pe uscat
(onshore), servicii de construcţii de infrastructură
civilă, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii
de construcții de clădiri, informații în materie
de construcții, servicii de construcţii de
conducte pentru prospecțiune, închirieri de
utilaje pentru construcții, lucrări de reparații în
construcții, servicii de construcţii de platforme
pentru prospecțiune, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de construcţii de
diguri sparge-val, servicii de construcţii și
demolări de clădiri, servicii de construcţii
de bazine de înot, executare de cofraje
pentru construcții, servicii de construcţii de
infrastructură pentru comunicații, instalare
de schele pentru construcții, servicii de
management în construcții, servicii de construcţii
și reparații de clădiri, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări și
construcții, repararea construcțiilor deteriorate
de păsări, închiriere de echipamente de
construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), servicii de construcţii de clădiri
rezidențiale și comerciale, instalare de elemente
fabricate de construcții, servicii de construcții
de structuri temporare, realizarea de construcții
cu caracter industrial, servicii de construcţii
de instalații de încălzire geotermală, ridicare
de construcții structurale din oțel, executare
de cofraje pentru construcții civile, servicii de
construcţii de instalații de energie geotermală,
instalare de schele pentru construcții civile,
servicii de construcţii de instalații de stocare
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subterană, instalare de elemente prefabricate
pentru construcții, servicii de construcţii de
drumuri pe bază de comandă, servicii de
construcţii de poduri pe bază de comandă,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, lucrări de construcții
subterane legate de cablare, consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de construcții subacvatice de inginerie
civilă, servicii de construcţii de fabrici pe bază
de comandă, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de construcţii cu acces
prin intermediul alpinismului utilitar, servicii de
construcţii de instalații comunitare de încălzire
geotermală, sudură de structuri din oțel pentru
construcții, servicii de binefacere în materie de
construcții, servicii de construcţii de locuințe
pe bază de comandă, servicii de construcţii
de case pe bază de comandă, eliminarea
molozului din clădiri (servicii de construcții),
instalare de structuri de construcții cu sticlă
(servicii de construcții), lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, servicii ale
geamgiilor pentru vehicule folosite în construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
de construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, lucrări de construcții subterane
legate de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de construcții subterane cu privire la conducte,
servicii de construcţii de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
construcții, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, lucrări de
construcții subterane legate de canale de
scurgere, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, închiriere de aparate de
ridicat destinate utilizării în construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, servicii de construcţii de inginerie
civilă pentru prevenirea inundării terenului din
cauza viiturilor, lucrări de construcții subterane

legate de magistrală de alimentare cu apă,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, servicii de construcţii
de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, instalare de sisteme
de energie solară pentru construcții de uz
locativ, lucrări de construcții subterane legate
de magistrală de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de construcții, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții
de uz locativ, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, transport cu troliul de
mașini în legătură cu instalații, servicii de
reparații și construcții, servicii de construcţii de
inginerie civilă referitoare la prevenirea inundării
clădirilor prin revărsarea apei, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări de
inginerie civilă, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, servicii de constucţie de proprietăţi,
renovare de proprietăţi, întreţinere de proprietăţi,
servicii de reparații clădiri, renovarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, servicii de constucţie de
clădiri, servicii de construcţie de fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, servicii de reparații
de clădiri, renovare de clădiri, curățare igienică
(clădiri), întreținere de clădiri, curățarea clădirilor
publice, izolarea clădirilor existente, curățarea
clădirilor rezidențiale, supravegherea reparațiilor
la clădiri, dezmembrare de clădiri industriale,
instalarea armăturilor pentru clădiri, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, servicii de reparații și întreținere
de clădiri, servicii de construire de fundații
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
servicii de vopsire și decorare (zugrăvire)
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de clădiri, servicii de construire de părți de
clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri, servicii
de reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, lucrări de reparații
la clădiri, servicii de renovare pentru clădiri,
instalarea pereților despărțitori pentru clădiri,
montarea izolației termice la clădiri, fumigarea
clădirilor împotriva acțiunii dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, furnizare de
informații privind curățarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, instalare de echipamente pentru
automatizarea clădirilor, servicii consultative în
domeniul construcției clădirilor, aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, servicii de
constucţie de clădiri pe bază de comandă,
întreținere și reparare de instalații în clădiri,
aplicarea de vopsea de protecție pe clădiri,
servicii de informații privind construcția de clădiri,
instalare de sisteme de izolare pentru clădiri,
servicii de consultanță privind reparațiile la
clădiri, construcția de clădiri utilizate în domeniul
sănătății, construirea de clădiri industriale și
pentru producție, servicii de consultanță privind
construcția de clădiri, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, servicii de constucţie de
clădiri și de alte structuri, servicii de readaptare
a instalațiilor de încălzire din clădiri, reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
servicii de constucţie de proprietăți, întreținere
de proprietăți, renovare de proprietăți, servicii
de constucţie de proprietăți industriale, servicii
de constucţie de proprietăți rezidențiale, servicii
de construcţie de proprietăți comerciale, servicii

de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, informaţii în domeniul construcţiilor,
servicii de construcţii de standuri comerciale
şi magazine, închiriere de echipament de
construcţii (maşini de şantier), servicii făcute
de antreprenori în construcţii, servicii făcute de
persoane sau de organizaţii care se ocupă de
restaurarea de obiecte, servicii specializate în
domeniul construcţiei, cum ar fi cele de prestate
de zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de materiale
de construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, construirea de
zone rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli, servicii de constucţie de
spații de cazare interioare, construire de locuri
de cazare pentru turism, servicii de tâmplărie
(reparații), servicii de reparații de plafoane,
reparații de tapițerie, sudură pentru reparații,
reparații de construcții, reparații în construcții,
servicii de tapițerie și reparații pentru vehicule,
reparații de sisteme de protecție împotriva
soarelui, întreținere și reparații de instalații de
stocare, servicii de reparații și întreținere la
înălțime, întreținere și reparații de țevi utilizate
pentru echipamentele industriale, servicii de
constucţie de sere, servicii de constucţie de
florării (sere) și de sere, servicii de constucţie de
sere (montare și închidere cu geamuri), montare
de sticlă izolantă în florării (sere), la ferestre,
la uși și în sere, montare de geamuri în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, instalarea
acoperișurilor, instalare de împrejmuiri, instalare
de plafoane, instalare de corturi, instalare de
materiale izolatoare, instalare de acoperișuri
culisante, instalare de împrejmuiri temporare,
servicii de constucţie de pereți cortină, ridicare
(construire) de ziduri de tip cortină, montarea de
protecție ignifugă activă, montarea de protecție
ignifugă pasivă, servicii de construcţie de clădiri
de apartamente, servicii de construcţie de
standuri pentru târguri comerciale și expoziții.
42. Proiectare de acoperiri de pardoseală,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
construcții civile, proiectare de construcții,
elaborare de planuri (construcții), realizarea
de planuri (construcții), estimarea devizelor în
construcții, cercetare în domeniul construcțiilor,
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planificare pentru construcții de proprietăți,
efectuarea de planuri pentru construcții,
dezvoltare de proiecte de construcții, proiectare
de sisteme de construcții, controlul calității
materialelor de construcții, design artistic
industrial, stilism (design industrial), servicii
de design industrial, proiectare de clădiri
industriale, proiectare de produse industriale,
proiectare de utilaje industriale, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
logistică, dezvoltare de software pentru logistică,
pentru managementul lanțului de aprovizionare
și pentru portaluri de e-business, proiectare
și dezvoltare de software pentru logistică,
pentru managementul lanțului de aprovizionare
și pentru portaluri de e-business, analiza
comportamentului structural al materialelor de
construcții, controlul calității materialelor de
construcții, proiectare de construcții, elaborare
de planuri (construcții), estimarea devizelor în
construcții, realizarea de planuri (construcții),
cercetare în domeniul construcțiilor, proiectare
de sisteme de construcții, dezvoltare de
proiecte de construcții, planificare pentru
construcții de proprietăți, construcții efectuarea
de planuri pentru, testare geologică de
loturi de construcții, servicii de cercetare în
domeniul construcțiilor, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, consultanță în domeniul
desenului tehnic în construcții, studii de proiecte
tehnice în domeniul construcțiilor, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, măsurători de mediu în cadrul structurilor
de construcții civile, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
consultanță în domeniul arhitecturii și realizării
planurilor pentru construcții, realizare de studii de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcții,
servicii de proiectare asistată de calculator
pentru proiecte de construcții, proiectare de
planuri de construcții pentru spații de recreere
(agrement), cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri sau al urbanismului, monitorizare
de evenimente care influențează mediul din
structuri de construcții civile, întocmirea de
rapoarte privind studiile de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/
cam), proiectare de clădiri, monitorizarea
structurii clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, controlul calității clădirilor
finalizate, proiectare a exterioarelor clădirilor,

design de clădiri de birouri, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, servicii
de proiectare a clădirilor, proiectare de
clădiri pentru îngrijirea sănătății, proiectare
de clădiri cu atmosferă controlată, servicii
pentru designul de clădiri industriale, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, servicii
de proiectare pentru interioarele de clădiri,
servicii arhitecturale pentru proiectare de
clădiri comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, măsurarea condițiilor de
mediu în cadrul clădirilor, evaluarea calității
proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri.

───────

(210) M 2021 00065
(151) 07/01/2021
(732) NICOLAE-LAURENTIU SAVA,

SAT JINA, COMUNA JINA NR. 633,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

La Sibieni
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1018646/06.07.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: La Sibieni.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.04.13
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(591) Culori revendicate:negru, crem, galben,
roz

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a
urmatoarelor produse: carne, carne proaspăta,
carne afumată, carne tocată, carne procesată,
carne și produse din carne, carne proaspătă
de pasăre, carne de porc, carne de vită,
carne de oaie permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
lapte, produse lactate, ouă, brânză, unt, iaurt și
alte produse lactate, produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, produse de
patiserie proaspete permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare,
toate acestea pentru carne, carne proaspătă,
carne afumată, carne tocată, carne procesată,
carne și produse din carne, carne proaspătă
de pasăre, carne de porc, carne de vită,
carne de oaie, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar, comercial
şi de promovare, toate acestea pentru lapte,
produse lactate, ouă, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, produse
de patiserie proaspete, servicii de vânzare
cu ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la carne, carne proaspătă, carne
afumată, carne tocată, carne procesată, carne
și produse din carne, carne proaspătă de
pasăre, carne de porc, carne de vită, carne
de oaie, servicii de vânzare cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la lapte,
produse lactate, ouă, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, produse de brutărie, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, produse
de patiserie proaspete, publicitate, publicitate
online într-o reţea computerizată, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de cafenea,
servicii de bar, servicii de bufet, servicii de
restaurant fast-food, servicii de catering, servicii

de informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 00133
(151) 11/01/2021
(732) LUCIAN MARIUT, STR. ȘTEFAN

CEL MARE NR. 30, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

IFL IDEAL FEROLUC
șuruburi și accesorii

mobilă Fixeaza-ți idealul!
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1018612 din data 06.07.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: șuruburi și accesorii mobilă.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.11;
26.15.25; 29.01.13

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────
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(210) M 2021 00216
(151) 18/01/2021
(732) VLAD LUCIAN MANOLACHE,

STR. PROGRESULUI NR. 53, SC.
3, AP. 72, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TRUPA ZERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2021 00252
(151) 15/01/2021
(732) EDUCATIE INFORMALĂ SA,

STR. HENRI BARBUSSE, NR
59-61, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DIGITAL JOB powered
by Școala informală de IT

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1019740/15.07.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

DIGITAL JOB powered by Școala informală de IT.

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.10; 16.01.06; 16.01.13;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fdb016), mov (HEX #7e3e99), alb
(HEX #fdfffe)

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

38. Telecomunicații prin radio, radiocomunicații,
comunicații prin radio, servicii de radiodifuziune,
servicii de radiodifuziune prin internet,
radiodifuziune și transmitere de programe radio
in domeniul IT, tehnologie digitală, radiodifuziune
sonoră digitală, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet in domeniul IT, tehnologie
digitală, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, cu scop educativ
in domeniul IT, tehnologie digitală, servicii de
radiodifuziune sonoră, vizuală de programe
cu scop educativ in domeniul IT, tehnologie
digitală, emisiuni de știri (transmisii), servicii
de paging (radio, telefon sau alte mijloace de
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comunicații electronice), servicii de radio-paging,
servicii de transmisii audiovizuale, servicii de
transmisie computerizată, servicii de transmisie
electronica, servicii de transmisie video, servicii
de transmisie vocală, transmisiuni în direct
accesibile prin intermediul paginilor de internet
(cameră web), transmisie de programe radio,
transmisie de informații și imagini referitoare
domeniul IT, tehnologie digitală, transmisie de
informații cu scop educativ in domeniul IT,
tehnologie digitală , cu ajutorul mediilor de
telecomunicații, transmisie de informații prin
radio, transmisie și difuzare de date in domeniul
IT, tehnologie digitală, transmisie de podcasturi
cu scop educativ domeniul IT, tehnologie digitală,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, transmisie digitală de voce,
transmisie de webcast-uri cu scop educativ in
domeniul IT, tehnologie digitală, transmisie de
informații prin radio in domeniul IT, tehnologie
digitală, transmisie video prin rețele digitale cu
scop educativ în domeniul IT, tehnologie digitală,
transmisie on-line de publicații electronice in
domeniul IT, tehnologie digitală, transmisie de
evenimente in domeniul IT, tehnologie digitală,
transmisie de știri și informații de actualitate
cu scop educativ in domeniul IT, tehnologie
digitală, transmitere de programe radio și de
televiziune, transmitere de date computerizate
prin radio, transmitere de difuzări digitale audio
și video într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, inclusiv de fișiere descărcabile
și de fișiere difuzate într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la o rețea
globală de calculatoare pentru transferul și
difuzarea de informații, servicii de informare
prin radio, comunicare de date prin radio,
comunicare electronică pe internet prin spații
de chat, linii de chat și forumuri cu scop
educativ in domeniul IT, tehnologie digitală,
furnizarea de forumuri online cu scop educativ
in domeniul IT, tehnologie digitală, furnizarea
accesului la forumuri pe internet cu scop
educativ in domeniul IT, tehnologie digitală,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, difuzare prin radio de informații in
domeniul IT, tehnologie digitală, difuzare de
programe prin radio, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare de programe
educaționale in domeniul IT, tehnologie digitală,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, difuzare de programe de radio
și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
difuzare prin internet de programe cu scop

educativ in domeniul IT, tehnologie digitală,
difuzare prin radio de informații cu scop
educativ domeniul IT, tehnologie digitală,
difuzare video și audio prin internet de programe
educaționale in domeniul IT, tehnologie digitală,
difuzarea la radio și televiziune de programe
cu scop educativ domeniul IT, tehnologie
digitală, difuzare radiofonică de informații și alte
programe educaționale in domeniul tehnologiei
IT.
41. Servicii de programe educative în domeniul
IT, tehnologie digitală pentru radio sau
televiziune, servicii radiofonice pentru pregătirea
continuă în domeniul IT, tehnologie digitală,
servicii de emisiuni radiofonice prin internet,
emisiuni de radio (programare), prezentare
de programe de radio, montaj de programe
radiofonice educative în domeniul IT, tehnologie
digitală, montaj de producții programe
radiofonice educative în domeniul IT, producție
pentru radio de evenimente educaționale în
domeniul IT, tehnologie digitală, realizare de
programe radiofonice educative în domeniul
IT, tehnologie digitală, programe educaționale
și de instruire în domeniul IT, tehnologie
digitală, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune în domeniul IT, tehnologie
digitală, servicii de elaborare de programe de
instruire în domeniul IT, tehnologie digitală,
producție de documentare cu scop educativ
în domeniul IT, tehnologie digitală, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ în domeniul IT, tehnologie digital,
producția de emisiuni radiofonice cu scop
educativ în domeniul IT, tehnologie digitală,
producție de programe radiofonice și de
televiziune cu scop educativ în domeniul IT,
tehnologie digitală, producție și prezentare
de programe de radio cu scop educativ
în domeniul IT, tehnologie digitală, producție
pentru radio de evenimente cu scop educativ
în domeniul IT, tehnologie digitală, producție
de înregistrări master audio, producție de
înregistrări audiovizuale în scopuri educaționale,
producție de prezentări audiovizuale în scopuri
educaționale, producție de materiale video
formative, producție de înregistrări educative
audio și video, producție și închiriere de
materiale educaționale și de pregătire, producție
de programe de televiziune educative în
domeniul IT, tehnologie digitală, servicii de
producție de emisiuni educative în domeniul IT,
tehnologie digital, sub formă de materiale video,
pregătirea pentru difuzare a programelor de
știri în domeniul IT, tehnologie digitală, pregătire
pentru difuzare de programe documentare cu
scop educativ în domeniul IT, tehnologie digital,
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servicii educative în materie de scriere a
programelor informatice, servicii de instruire cu
privire la programarea de calculatoare, servicii
educative în materie de aplicații ale programelor
de calculator, înstruire cu privire la utilizarea
programelor de prelucrare a datelor, servicii
educaționale sub formă de programe radiofonice
în domeniul IT, tehnologie digitală, instruire
prin intermediul radiodifuziunii în domeniul
IT, tehnologie digitală, servicii de educație
în domeniul IT, tehnologie digitală furnizate
prin întermediul radioului, servicii de educație
în domeniul IT, tehnologie digitală furnizate
prin programe de televiziune, organizarea de
programe didactice în domeniul IT, tehnologie
digitală, organizare de programe de instruire
în domeniul IT, tehnologie digitală, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale în
domeniul IT, tehnologie digitală, organizare și
coordonare de programe cu scop educativ în
domeniul IT, tehnologie digitală, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
profesioniștii din domeniul IT, tehnologie digitală,
organizare de programe de pregătire referitoare
la domeniul IT, tehnologie digitală, servicii de
instruire si formare sub formă de programe de
televiziune webcam în domeniul IT, tehnologie
digitală, servicii pentru difuzarea de înregistrări
video cu scop educativ în domeniul IT, tehnologie
digitală, servicii de prezentatori de radio cu
scop educativ în domeniul IT, tehnologie digitală,
scriere de texte, cu excepția textelor publicitare,
pentru difuzarea prin servicii de teletext, difuzare
de materiale educative în domeniul IT, tehnologie
digitală.

───────

(210) M 2021 00321
(151) 19/01/2021
(732) AFRO FRUCT SRL, STR.

SIGHIȘOARA NR. 9, BL. 514, ET.
1, AP. 8, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) LABIRINT AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU NR.28,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

NICO Bubble
BELGIAN Waffles

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 08.01.17

(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru,
maro, albastru, galben

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

30. Vafe belgiene, torturi, prăjituri, clătite şi mix
pentru clătite, sandvişuri şi sandvişuri de hot-
dog, tarte şi Quiche tarte, îngheţate, toate aceste
produse sub formă de sandvişuri din vafe.
35. Servicii de prezentare, de publicitate în toate
mediile de comunicare și vânzare a produselor
alimentare și băuturi, produse de patiserie
și cofetărie, fructe, prin standuri, chioscuri,
piețe, intermediul magazinelor și a lanțurilor
de magazine, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, online, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de expoziții și târguri în scop
comercial și/sau de publicitate, servicii de agenții
de import-export.

───────
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(210) M 2021 00409
(151) 21/01/2021
(732) IOAN-CONSTANTIN BIZO,

STRADA PRINCIPALA NR.71,
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD,
HALMASAU, 427276, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

D.I.Bizo CASA JAMONULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24; 08.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, roz închis,
mov, negru, gri, alb

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

29. Carne, păsări de curte şi vânat, extracte din
carne.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de comercializare a cărnii, păsărilor de curte şi
vânat, precum şi a extractelor din carne.

───────

(210) M 2021 00554
(151) 27/01/2021
(732) VALENTIN SILVIU MATEI,

ALEEA NARCISELOR NR. 3,
JUDETUL MURES, SANGIORGIU
DE MURES, 547530, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

BGTB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

11. Dozatoare electrice pentru odorizanți de
cameră, dozatoare de dezinfectante pentru
băi, dozatoare electrice pentru deodorante
de cameră, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
nucleare, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate.
21. Dozatoare de săpun, dozatoare de săpun
de mâini, dozatoare pentru șampon, dozatoare
de șervețele, dozatoare portabile pentru băuturi,
dozatoare de gel de duș, dozatoare portabile
pentru lapte praf, dozatoare de aluat pentru
bucătărie, dozatoare pentru preparate destinate
îngrijirii corpului, dozatoare pentru preparate
de fixare a părului, dozatoare pentru creme
de îngrijire a pielii, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, ajutaje pentru
pulverizare pentru furtunurile de grădină,
aspersoare, baghete pentru pulverizare pentru
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furtunurile de grădină, bețe de sprijin pentru
ghivece de flori, boluri pentru decorațiuni florale,
boluri pentru flori, boluri pentru flori din metale
prețioase, capace din plastic pentru ghivece
de flori, capete de stropitori, coșuri de flori,
coșuri pentru plante, duze de furtun pentru
stropit, duze din plastic pentru pulverizare, duze
pentru furtunuri, duze pentru furtunuri de apă,
ghivece de flori pentru ritualuri, ghivece de
lut, ghivece de porțelan, furtunuri pentru stropit
(duze de -), ghivece de ceramică, ghivece de
flori, ghivece de flori din porțelan, farfurioare
pentru ghivece de flori, farfurii și suporturi pentru
ghivece, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, ghivece din sticlă pentru flori,
învelitori pentru ghivece de flori, altele decât
cele din hârtie, glastre pentru plante, jardiniere,
jardiniere supraînălţate de grădină, perii pentru
gazon, mănuși de grădinărit, plante (suporturi
pentru -) (aranjamente florale), pulverizatoare
atașate la furtunurile de grădină, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
compost, de uz casnic, recipiente pentru flori,
recipiente pentru reamenajarea plantelor, seringi
cu apă pentru pulverizarea plantelor, seringi
pentru grădină, seringi pentru flori, seringi
pentru plante, seringi pentru seră, seringi pentru
stropit flori și plante, stropire (instrumente pentru
-), stropire (robinete pentru furtunuri de -),
suporturi pentru buchete, stropitori, suporturi
pentru flori, suporturi pentru ghivece de flori,
terarii de apartament (pentru animale), terarii
de apartament (pentru plante), terarii de interior
pentru plante, tăvi cu semințe pentru cultivare,
tăvi pentru semințe, vase de porțelan pentru
plante, vase din lut, vase pentru plante din
material plastic, vaze, vaze conice, vaze de flori
din metale prețioase, vaze din lut pentru podea,
vaze din piatră pentru podea, vaze din sticlă,
vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru flori,
vaze pentru podea, vaze, nu din metal prețios.
28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, jucării,
jocuri și articole de joacă, articole și echipament
de sport, aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, jucării gonflabile, jucării
gonflabile de baie, jucării hopa-mitică gonflabile,
jucării gonflabile pentru piscină, jucării gonflabile
de călărit, jucării gonflabile din cauciuc subțire,
piscine gonflabile pentru activități recreative
(jucării), jucării gonflabile asemănătoare cu
vehiculele aeriene, jucării gonflabile sub formă
de bărci, titireze (jucării), titireze ca jucării, jucării
antistres, articole de gimnastică și de sport,
jucării zornăitoare, fluiere (jucării), drone (jucării),
jucării flexibile, jucării flexibile care produc
sunete prin strângere, jucării flexibile (care pot

fi strânse în mână), păpuși (jucării), jucării
vorbitoare, jocuri muzicale, bowling (jocuri),
jocuri gonflabile pentru piscine de înot, jocuri
go, dame (jocuri), dame chinezești (jocuri), cărți
(jocuri), jocuri de cărți, cartonașe de colecție
(jocuri de cărți), echipament vândute ca și
seturi pentru a juca jocuri de cărți, jocuri
sportive, plase pentru jocuri sportive cu minge,
camere de aer pentru mingi destinate jocurilor
sportive, jocuri electronice, jocuri electronice
automate, jocuri electronice portabile, jocuri
video electronice portabile, jocuri electronice de
darts, ținte electronice pentru jocuri, jocuri de
masă electronice, aparate de jocuri electronice,
jocuri electronice de tip arcade, console portabile
pentru jocuri electronice, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice cu
caracter educațional, aparate pentru jocuri video,
jocuri electronice de tip arcade și aparate de
jocuri electronice, ținte electronice pentru jocuri
și sporturi, aparate de jocuri electronice de
tip arcade, jocuri electronice cu output video,
destinate utilizării cu televizoare, aparate de
jocuri electronice tip arcade, acționate cu fise,
jocuri electronice de tip arcade (acționate cu
fise sau contor), jocuri electronice, altele decât
cele adaptate pentru utilizarea exclusivă cu
televizoare, șah (jocuri), șah (jocuri de -), șah
japonez (jocuri shogi), aparate pentru cățărat
(echipamente pentru terenuri de joacă), arene
portabile pentru ga-ga, atracții în parcuri tematice
de tip rides, balansoare (echipamente pentru
spații de joacă), balansoare (echipamente pentru
teren de joacă), castele gonflabile pentru copii,
călușei, echipament de locuri de joacă pentru
copii, echipamente din lemn pentru terenuri de
joacă, echipamente din metal pentru terenuri de
joacă, echipamente din plastic pentru terenuri
de joacă, echipamente pentru terenuri de joacă,
gropi cu nisip (echipamente pentru terenuri de
joacă), leagăne pentru bebeluși, roți de loterie,
scaune de leagăn pentru bebeluși, structuri
de cățărat pentru terenuri de joacă, tobogane
(articole de joacă), tobogane (echipamente
pentru spații de joacă), tobogane acvatice,
tobogane pentru cățărat (aparate de joacă pentru
copii), tururi în parcuri de distracție, jucării
adaptate pentru activități educative, mingi pentru
gimnastică, mingi de gimnastică pentru yoga,
articole de gimnastică.

───────
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(210) M 2021 00702
(151) 31/01/2021
(732) SC LUCKY CRAFT SRL, STR.

CAMPULUI NR.13 B, JUD.
ILFOV, BERCENI, 077020, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Creatori de Conținut Less
stress, more happiness

(531) Clasificare Viena:
20.01.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
293C), gri (Pantone 429C), alb

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, servicii de marketing digital,
optimizarea motoarelor de căutare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială.

───────

(210) M 2021 00927
(151) 07/02/2021
(732) SUAVIS SRL, STRADA FLORILOR

NR 1, JUD. ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

DAC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01046
(151) 01/10/2018
(732) JACKALL, Inc., 22-7, MANO 5-

CHOME, OTSU-SHI, SHIGA ,
520-0232, JAPONIA

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

(540)

JACKALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.24

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

25. Îmbrăcăminte impermeabilă pentru vremea
rea, îmbrăcăminte, încălţăminte, încălţăminte
specială pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru sport.
28. Echipament pentru sport.

───────

(210) M 2021 01047
(151) 01/04/1996
(732) Roma Systems, Inc., 3662

AVALON PARK E. BLVD., SUITE
2023, ORLANDO, FLORIDA, USA
32828, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)

TONY ROMA'S
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant și servicii de catering.

───────

(210) M 2021 01123
(151) 22/09/2016
(732) Roma Systems, Inc., 3662

AVALON PARK E. BLVD., SUITE
2023, ORLANDO, FLORIDA, USA
32828, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)

TONY ROMA'S
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant şi servicii de catering.

───────
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(210) M 2021 01218
(151) 22/02/2021
(732) SC VIVARTIA COM FOOD SRL,

SAT MICESTI, COMUNA MICESTI
NR.318, JUDEȚUL ARGEȘ,
MICESTI, 117465, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

VIVARTIA

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.01; 27.05.03; 26.01.03

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 01219
(151) 22/02/2021
(732) SC VIVARTIA COM FOOD SRL,

SAT MICESTI, COMUNA MICESTI
NR. 318, JUDEȚUL ARGEȘ,
117465, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Casa Veche 1880

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 25.01.05; 27.05.01; 27.07.01

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────
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(210) M 2021 01220
(151) 22/02/2021
(732) SC VIVARTIA COM FOOD SRL,

SAT MICESTI, COMUNA MICESTI
NR. 318, JUDEȚUL MICESTI,
117465, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Vivartis ARTA CULINARA

(531) Clasificare Viena:
11.01.01; 20.01.01; 27.05.01; 27.05.02

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 01223
(151) 22/02/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

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

(540)

BELONG ANYTIME TIME
TO BE LONG BELONG

TO NOW AMAZING
FANTASTIC UNEXPECTED

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 26.13.25

(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru
deschis, magenta, galben, gri

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2021 01236
(151) 25/02/2021
(732) SC OMAROSA SRL, STRADA

RADU ROSETTI NR. 8/25,
JUDEȚUL BACĂU, ONEȘTI,
601012, BACĂU, ROMANIA

(540)

PAPA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de buffet, furnizarea de
facilități pentru camping, servicii de cantina,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creșă (creche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de ședințe, servicii de motel,
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor și plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de
torture, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri: servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01240
(151) 17/02/2021
(732) MASSIMO PLUS SRL, DRUMUL

DEALU BISTRII NR.13, SECTORUL
4, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

JoyBek

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.01.16; 02.01.23

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

18. Piele şi imitaţii de piele, bagaje şi genţi de
transport, umbrele de ploaie, umbrele de soare,
bastoane de sprijin cu excepţia celor utilizate în
scop medical, genţi de transport, geamantane,
rucsace, ghiozdane, borsete, poşete, portofele,
portchei, curele pentru genţi.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare în spaţiu fizic şi/
sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
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pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

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

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

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

(540)

DECORESILK

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

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

clase:
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bavete din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
din hârtie, schiţe/planuri, suporturi pentru cărţi,
semne de cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,

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

───────

(210) M 2021 01278
(151) 22/02/2021
(732) MIRCEA GEORGE NUTU,

ŞOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 225, SC.2, PARTER,
AP.201, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

KIDS SOCIETY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.05
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi
pentru plajă, curele (îmbrăcăminte), berete,
bavete, nu din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
nu din hârtie, şaluri cu pene (articole de
îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje (lenjerie),
carâmbi pentru cizme, cizme (articole de
încălţăminte), cizme pentru sporturi (articole de
încălţăminte), chiloţi tip boxeri, sutiene, pantaloni
de călărie pentru purtare, camizole, caschete,
şepci (articole pentru acoperirea capului),
feloane, articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile),
veste de pescuit, fitinguri metalice pentru
încălţăminte, pantofi de fotbal/ghete de fotbal,
saci pentru picioare, neîncălziţi electric, articole
de încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte,
cape de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul
pentru purtare, şosete-tălpici, protecţii de călcâi
pentru încălţăminte, tocuri, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere) / jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare
(articole de îmbrăcăminte), mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare

pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-
a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
plastroane pentru cămăşi, plătci de cămăşi,
cămăşi, pantof, papuci, furouri (lenjerie de corp),
bretele pentru susţinerea şosetelor, şosete,
branţuri, tălpi pentru încălţăminte, șoşoni,
articole sport din jerseu, pantofi de sport (articole
de încălţăminte), maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, ciorapi care
absorb transpiraţia, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), body-uri (lenjerie de corp), tricouri
cu mânecă scurtă, colanţi, bombeuri pentru
încălţăminte, togi, jobene, curele pentru
jambiere, pantaloni, turbane, chiloţi, lenjerie
de corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme
din pâslă), văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.

───────
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(210) M 2021 01280
(151) 23/02/2021
(732) SC INDUSTRIAL EXIM GROUP

SRL, BULEVARDUL TIMISOARA
NR 50, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061333, ROMANIA

(540)

INDUSTRIAL Exim
Group PROFESSIONAL

AND PRECISE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât unelte de mână acționate manual, mașini
automate de vânzare

───────

(210) M 2021 01282
(151) 24/02/2021
(732) AERO SKY CONSULT SRL,

STR. BUCEGI NR. 33A, LOTUL 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012314,
ROMANIA

(540)

Airplate

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 26.01.03; 29.01.11; 11.01.01

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

clase:
43. Servicii de furnizare alimente şi
băuturi,cazare teporară.

───────

(210) M 2021 01323
(151) 24/02/2021
(732) BE SMART COMMUNICATION,

STR. SOLD. SPIRIDON MATEI, NR.
3, CAMERA 1, BL. 10, SC. 1, ET. 9,
AP. 54, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

esmart THE HOME
OF TECHNOLOGY!
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Ceasuri de mână inteleigente, care comunică
date la alte dispozitive electronice, ceasuri
inteligente, camere video de supraveghere,
camere de monitorizare în rețea pentru
supraveghere, camere video adaptate în scop de
supraveghere, boxe (dispozitive de sunet), boxe
stereo, boxe portabile, senzori cu excepţia celor
pentru pescuit, senzori electrici, senzori digitali.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu:
aspiratoare, aspiratoare electrice, aspiratoare
automate, aspiratoare verticale, perii pentru
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, aspiratoare
pentru automobile, aspiratoare fara cablu,
aspiratoare de uz industrial, aspiratoare
și componentele sale, aspiratoare pentru
curățarea umedă, aspiratoare cu mâner
electrice, aspiratoare de uz casnic, ventilatoare
electrice pentru aspiratoare, aspiratoare pentru
curățarea suprafețelor, aspiratoare comerciale
și industriale, aspiratoare electrice pentru
așternuturi, tuburi pentru aspiratoare de praf,
saci de hârtie pentru aspiratoare, aspiratoare
electrice de uz industrial, praf de aspiratoare
pentru curățare, aspiratoare uscate și cu apă,
aspiratoare electrice de uz casnic, aspiratoare
electrice de uz domestic, mașini de curățare
prin aspirare (aspiratoare), aspiratoare care
funcționează cu baterii reîncărcabile, aspiratoare
de praf electrice pentru covoare, aspiratoare de
praf de uz casnic, aspiratoare de praf portabile
(electrice) cu piese consumabile, mașini
industriale pentru curățat pardoseli (aspiratoare
de praf), accesorii pentru aspiratoare de
praf, pentru pulverizare de parfumuri și
dezinfectante, adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, adaptoare
pentru telefoane, afișaje pentru telefoane
inteligente, afișaje pentru telefoane mobile,
aparate fax portabile, aparate de înregistrare
pentru telefon, aparate pentru comunicații video,
aparate radiotelefonice, aparate radiotelegrafice,
aparate telefonice fără fir, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, baterii pentru telefoane
mobile, boxe pentru conferințe video, brățări
inteligente, brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, cabluri de
extensie pentru telefon, cabluri de conectare
pentru telefon, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,

ceasuri de mână care comunică date la
alte dispozitive electronice, ceasuri inteligente,
centrale telefonice electronice, comutatoare
telefonice, căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști pentru comunicare la distanță,
căști pentru telefoane, curele pentru aparate
telefonice, curele pentru telefonul mobil,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, dopuri
antipraf pentru telefoane celulare, dopuri antipraf
pentru porturi de încărcare, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, huse cu
clapetă pentru smartphone-uri, huse de tip flip
pentru telefoane mobile, huse din piele pentru
telefoane mobile, huse din pânză sau material
textil pentru telefoane mobile, huse pentru
telefoane, huse pentru receptoare de telefon,
huse pentru telefoane inteligente, microfoane
(pentru aparate de telecomunicație), microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
monitoare pentru videoconferințe, port telefon
mobil, prize de extensie pentru telefoane, prize
pentru telefon, protecții de ecran sub formă de
folii pentru telefoane mobile, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
sistem de audioconferință, sisteme de telefonie
mobilă locală, sisteme pentru videoconferințe,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane mobile, telefoane, telefoane
celulare digitale, telefoane cu bandă triplă,
telefoane cu internet, telefoane cu sisteme
de inter-comunicare incorporate, telefoane de
conferință, telefoane de mașină, telefoane
digitale, telefoane fixe, telefoane fără fir,
telefoane inteligente, telefoane inteligente care
se poartă în combinație cu hainele, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
telefoane mobile, telefoane mobile cu sisteme
fax încorporate, telefoane mobile folosite în
vehicule, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de
vedere sau de dexteritate, telefoane prin satelit,
telefoane publice, telefone prin internet, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din
imitații de piele, transmițătoare punct la punct,
tablete, tablete grafice, tablete digitale, tablete
grafice digitale, software pentru tablete, tastaturi
pentru tablete, huse pentru tablete, aplicații
educative pentru tablete, folii de protecție
pentru tablete, huse din piele pentru tablete,
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stații de andocare pentru tablete, suporturi de
tablete adaptate pentru folosirea în automobile,
baterii reîncărcabile, baterii externe, carcase
de baterii, adaptoare de baterii, ansambluri
de baterii, baterii pentru vehicule, baterii
pentru telefoane, cabluri pentru baterii, baterii
pentru automobile, boxe, boxe stereo, boxe
portabile, boxe de calculator, boxe de monitor,
suporturi pentru boxe, boxe pentru automobile,
cabluri pentru boxe, boxe fara fir, boxe pentru
aparate de redare cu disc, sisteme audio-
vizuale, sisteme de divertisment audiovizual
pentru mașină, sisteme electronice de distribuire
de semnale audio/video, instrumente pentru
reducerea zgomotului în sisteme pentru
înregistrarea de semnale audio, sisteme
home cinema, ecrane cu cristale lichide
(lcd) pentru sisteme home cinema, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
taste pentru tastatură de calculator, mouse-uri
(informatică), suporturi de mouse, mouse-uri
scaner, mouse (periferice de calculator), mouse-
uri pentru computer, mouse-uri de calculator,
piciorușe de schimb pentru mouse, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive de sprijin
pentru încheietura mâinii folosite de utilizatorii
de mouse-uri de calculator, dispozitive de
indicare electronice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), dispozitive de indicare electrice cu
senzor tactil, pentru calculatoare, care înlocuiesc
mouse-ul (touch pad), amplificator imagine
pentru ecranul telefoanelor inteligente, carduri
pentru pc, carcase pentru dispozitive de
stocare de date, ecrane, ecrane de computer,
monitoare, table interactive (whiteboard) pentru
calculatoare, tastaturi de calculatoare, tastaturi
de calculator, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, termostate electrice, termostate
de cameră, termostate pentru vehicule,
regulatoare de temperatură (termostate),
termostate mecanice pentru încăperi, senzori
de căldură (termostate), termostate pentru
motoarele vehiculelor, cadrane decorative
pentru termostate, aparate de reglaj termostatic,
dispozitive de control termostatic, termostate
digitale pentru controlarea temperaturii,
termostate digitale pentru control climatic,
instrumente de control al temperaturii
(termostate), aparate pentru controlul
temperaturii pentru mașini (termostate), aparate
pentru controlul temperaturii (termostate) la
vehicule, senzori, senzori electrici, senzori de
temperatură, senzori de alarmă, comutatori
cu senzori, senzori de incendiu, senzori
de căldură, lămpi de blitz, ramificații

cu întrerupător (electrice), întrerupătoare,
întrerupătoare diferențiale, întrerupătoare tactile,
întrerupătoare termice, întrerupătoare de
circuit, întrerupătoare tactile (electrice),
întrerupătoare de lumină, întrerupătoare de
curent, întrerupătoare de curent electric,
întrerupătoare electrice cu buton, întrerupătoare
pentru lămpi electrice, întrerupătoare
electrice de lumină, întrerupătoare automate
în miniatură, întrerupătoare de circuite
electrice, întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare), întrerupătoare de uz casnic
(electrice), aparate de controlare a temperaturii
(întrerupătoare electrice), aplice decorative
pentru întrerupătoare și prize, adaptate, aparate
de control al căldurii (întrerupătoare) pentru
vehicule, aparate de controlare a temperaturii
(întrerupătoare electrice) pentru mașini, cabluri
prelungitoare, prelungitoare cu prize multiple,
senzori de mișcare, comutatori pentru senzori
electronici de mișcare, senzori de mișcare
pentru becuri de siguranță, camere video
de supraveghere, aparate de supraveghere
vizuală, aparate electrice de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, sisteme de
supraveghere video, busole magnetice pentru
supraveghere, aparate pentru supraveghere
de securitate, roboți pentru supraveghere de
securitate, aparate pentru supravegherea țintei
(optice), aparate pentru supravegherea țintei
(satelit), aparate pentru supravegherea țintei
(electronice), aparate pentru supravegherea
țintei (electrice), aparate de control de
supraveghere (electrice), software de securitate,
camere video de securitate, aparate de
avertizare de securitate, tastaturi pentru
alarme de securitate, aparate de securitate
pentru procesarea semnalelor audio, sisteme
electronice de securitate pentru rețele casnice,
tablouri de comandă pentru alarme de securitate,
aparate și instrumente electrice și electronice
de securitate, sisteme de alarmă de securitate
(altele decât cele pentru vehicule), controlere
fără fir pentru monitorizarea și controlul de
la distanță a funcției și stării sistemelor de
securitate, routere wireless, routere usb fără
fir, becuri de iluminat, becuri fluorescente,
becuri cu led, becuri de lanternă, becuri
pentru proiectoare, becuri de format mic, becuri
fluorescente compacte (bfc), becuri electrice
pentru lămpi posterioare, lămpi electrice, lămpi
fluorescente, lămpi decorative, lămpi reflectoare,
becuri de lămpi, lămpi de iluminat, lămpi cu led,
lămpi de masă, mouse-uri pentru jocuri, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
camere video adaptate în scop de supraveghere,
senzori digitali.

───────
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ROMÂNIA, STR, ROTAȘULUI
NR. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
012168, ROMANIA

(540)

VREAU ÎN CLASA A 9-
A Unul câte unul, la liceu

(531) Clasificare Viena:
20.01.03; 29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff6b00)

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

41. Educație, ghidare vocațională (consiliere
educaţională sau de instruire), instruire,
meditații.
44. Servicii de psihologie.

───────

(210) M 2021 01331
(151) 22/02/2021
(732) SC ASTON COM SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92, ET. 4, AP.
40, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Alizee Pro - Flux
de aer laminat

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

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi instalaţii sanitare.

───────

(210) M 2021 01341
(151) 19/02/2021
(732) MARIO CAFFE ITALIA SRL,

STR. PRIMĂVERII NR. 12, SC.
B, ET. 1, AP. 3, JUD. BOTOŞANI,
BOTOSANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA 127,
AP. 91, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Aroma Caffe
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1021270
din data 02.08.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: Caffe.

(210) M 2021 01329
(151) 05/03/2021
(732) FUNDAȚIA WORLD VISION
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(531) Clasificare Viena:
07.01.17; 29.01.12; 11.03.04

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb, maro,
roşu

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii oferite
de magazine, chioșcuri și lanțuri de magazine,
inclusiv online, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet,
rețele de socializare sau prin intermediul unui
site web specializat, servicii de promovare şi
de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate de cafenea mobilă sau
locații mobile de vânzare cafea, administrare
de afaceri, administrare de afaceri în sistem de
franciză, servicii de consiliere și consultanță în
afaceri referitoare la francizare.

───────

(210) M 2021 01361
(151) 22/02/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VAPORUL IUBIRII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie,
cărţi broşate, cataloage tipărite, fluturaşi
publicitari, reviste (publicaţii periodice), buletine
informative, ziare tipărite, broșuri tipărite,
fotografii (tipărite), ilustrații tipărite, materiale
tipărite.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de închiriere a

spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
servicii de închiriere a timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, servicii de
închiriere de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────
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(210) M 2021 01362
(151) 24/02/2021
(732) MARIAN BESLEAGA, BLD.

PIPERA NR. 152, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

LORA LUXURY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, șerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, preparate cosmetice
nemedicinale pentru băi, preparate cosmetice
nemedicinale pentru îngrijirea pielii, aromatice
(uleiuri esenţiale), odorizante, odorizant difuzor.
14. Cutii de bijuterii, cutii de prezentare pentru
bijuterii.

───────

(210) M 2021 01363
(151) 22/02/2021
(732) SC RUGNIS GROUP SRL, STR.

CALUGARENI NR. 13, BL. V5, AP.
38, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

R RUGNIS group

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 032
Chinese Red Fiery Red, Pantone
Lipstick Red Red Bud Persian Red),
negru (Pantone Black 6C My Soul
Heavy Metal)

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

39. Servicii de transport și logistică al
persoanelor sau mărfurilor dintr-un loc în altul
(pe sine, pe șosea, pe apă, prin aer sau prin

conducte), serviciile de ambalare și depozitare a
mărfurilor în depozite sau alte clădiri.

───────

(210) M 2021 01365
(151) 22/02/2021
(732) SC TOTAL ABROLL SRL,

POIANA, STRADA PRINCIPALA
RAUL ALB, JUDEȚUL VALCEA,
PERISANI, VALCEA, ROMANIA

(540)

Casuta De Hobbit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, servicii de cazare turistică și de
vacanță.

───────

(210) M 2021 01366
(151) 01/03/2021
(732) ASOCIATIA ACCEPT, STR. LIREI

NR. 10, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021422, ROMANIA

(740) Cabinetul de Proprietate Industrială
”Popescu Virgil Cristian”, ȘOS.
PANTELIMON NR. 286, BLOC 41,
SCARA 3, APT. 103, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUCHAREST PRIDE

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, verde, roșu,
galben, portocaliu, mov, albastru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Materiale promoționale tipărite.
35. Distribuire materiale promoționale.
41. Servicii de educaţie și divertisment, respectiv
organizarea și desfăşurarea de festivaluri,
evenimente, marşuri, expoziţii, parade, târguri de
stradă, spectacole de teatru/muzică, proiecţii de
film, forumuri, seminarii, petreceri, mitinguri.

───────

(210) M 2021 01367
(151) 22/02/2021
(732) CRISTIAN MATEI MOVILA, STR.

DUMBRAVA ROSIE NR. 20, ET.
3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UNFINISHED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate de fotografiat (fotografie), staţii
de încărcare pentru vehicule electrice,
camere cinematografice (expuse), dispozitive
de memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, programe de operare pe calculator,
dispozitive periferice pentru calculator,
componente software pentru calculator,
programe de calculator, software pentru jocuri
pe calculator, platforme software de calculator,
software de calculator pentru economizor de
ecran, calculatoare, brățări inteligente, lentile
de contact, detectoare de metal pentru scopuri
industriale sau militare, semne digitale, asistenţi
personali digitali, cipuri ADN, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede,
protofele electronice descărcabile, paşapoarte
biometrice/ paşapoarte electronice, cărți de
identitate biometrice, sisteme de poziţionare
globală (GPS), interfeţe pentru calculatoare,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, cutii din hârtie sau carton, publicaţii
periodice, fotografii (tipărite), ilustraţii, publicaţii
tipărite, caractere tipografice.
25. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de stradă,
jachete cu glugă, tricouri cu mânecă scurtă.

35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), consultanță în organizarea
afacerilor, cercetări privind afaceri, consultanță
profesională în afaceri, consultanță privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
lobby comercial, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile de
artă, scrierea de scenarii în scopuri publicitare,
screierea de texte publicitare, evaluarea operelor
de artă, investiţii în fonduri, fonduri mutuale.
38. Comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
terminalele de calculator, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmisie de
podcasturi, furnizare de camere de chat pe
internet, transmitere de mesaje, servicii de
teleconferință, transmiterea e-mailurilor, servicii
de videoconferință.
41. Academii (educaţie), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea și susţinerea colocviilor,
organizarea și susţinerea conferinţelor,
organizarea și susţinerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, transfer de know-how (instruire), servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile prin servicii
video la cerere, organizarea și susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, servicii de reporteri de ştiri,
furnizarea online de publicaţii electronice
nedetectabile, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
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spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de venimente de divertisment de tip
cosplay, planificarea de petreceri (divertisment),
raportare fotografică, fotografie, prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte (altele decât textele de
publicitate), publicarea cărţilor, servicii de
studiouri de înregistrare, screierea de scenarii
de film, scenarii (altele decât cele publicitare),
organizarea și susţinerea de seminarii, producţia
de spectacole, organizarea și susţinerea de
simpozioane, organizarea și susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât
textele publicitare.
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
consultanță software pentru calculatoare,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru
terţi, servicii de criptare a datelor, design
de arte grafice, găzduirea site-urilor (site-uri
web), platforme ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, design grafic
pentru materialele promoționale, cercetarea
și dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
consultanță în proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 01368
(151) 22/02/2021
(732) NOBEL ILAC MED SRL, STR.

MAXIMILIAN POPPER NR. 23, ET.
4, AP. 10, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Tylol Hot C
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 01369
(151) 22/02/2021
(732) PAUL MARIAN PETRIA, STR. 1

DECEMBRIE NR. 28, JUDEȚUL
SIBIU, SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA
SIMONA CAMELIA VAICAR,
STR. ONCESTI NR. 19, AP. 31,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA, STR.
CALEA DUMBRAVII NR. 139, AP.
2, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550399,
SIBIU, ROMANIA

(540)

24/7 Smart Express

(531) Clasificare Viena:
01.07.06; 26.11.01; 27.05.01; 27.07.01;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#35B8BC)

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

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
alimentare și nealimentare (cu excepția
transportului) permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul a produselor alimentare
și nealimentare prin intermediul automatelor de
vânzare sau/ și al aparatelor de de vending,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, publicitate, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
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sevicii de licentiere si francizare a afacerii,
oferirea de informaţii de contact comerciale
şi de afaceri, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de lobby commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de relaţii publice, publicarea de
texte publicitare, servicii de închiriere de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
servicii de închiriere de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
servicii de închiriere a automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de comenzi
on-line, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, consultanță în afaceri, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea uni card de membru/ cupon
de reduceri.

───────

(210) M 2021 01371
(151) 22/02/2021
(732) BENDEAC MIHAI-VALENTIN,

BD. UNIRII NR. 43, BLOC E2,
SC.2, ET. 8/9, AP. 80, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030824, ROMANIA

(540)

JURNALUL UNUI BURLAC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2021 01374
(151) 22/02/2021
(732) SPARTAN SECURITY DIVISION

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ NR. 84,
CAMERA NR. 2. JUDETUL OLT,
COMUNA MILCOV, SAT MILCOVU
DIN VALE, OLT, ROMANIA

(540)

SPARTAN
SECURITY DIVISION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.08

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

45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor.

───────
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(210) M 2021 01375
(151) 22/02/2021
(732) COPOU HOLDING SRL, STR. 14

DECEMBRIE 1989, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

CABANA BERARILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01376
(151) 17/03/2021
(732) NOIR BIO COSMETICS S.R.L.,

BLD. 1848 NR. 95, AP. 7, JUDETUL
MURES, TG. MURES, 540304,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

CN CHRISTINE NOIR
Beauty by nature

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 26.04.05

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

3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice, loțiuni pentru păr
de uz cosmetic, pastă de dinți.

───────

(210) M 2021 01377
(151) 22/02/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, B-DUL

FICUSULUI, NR. 44 A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume (tipărite), atlase, bannere din hârtie,
cărţi broşate, cataloage, fluturaşi publicitari,
reviste (publicaţii periodice), publicatii periodice
(tipărite), buletine informative, ziare (tipărite),
broşuri (tipărite), fotografii (tipărite), ilustraţii
(tipărite), materiale tipărite, cutii din hârtie sau
carton, calendare, mape pentru hârtii/ dosare din
plastic pentru hârtii, agende (tipărite), papetarie,
şerveţele de masa din hartie, feţe de masă din
hârtie.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, servicii de
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, studii de marketing, cercetare
de marketing, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicarea de texte publicitare, inchirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, inchirierea de standuri de vânzare,
căutarea de sponsorizări, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune.

URZEALA SOACRELOR
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38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 01379
(151) 22/02/2021
(732) GEORGIA - CARLA WALTNER,

BD. REPUBLICII NR.38, AP.32,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, 430231, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA,
STR.ROZELOR NR. 12, AP.3,
JUDETUL MARAMURES, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

RADA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (RAL 9017),
alb (RAL 9016), roșu (RAL 3000), verde
(RAL 6018)

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență sanitară în legătură
cu exercițiile terapeutice, servicii de asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență sanitară
în legătură cu masaje terapeutice, servicii
de fizioterapie, servicii de masaj și masaj
shiatsu terapeutic, servicii de masaj în domeniul
sporturilor, servicii de masaj thailandez, servicii
de masaj cu pietre calde, servicii de masaj
al țesuturilor adânci, servicii de masaj, servicii
de masaj tradițional japonez, servicii de
aromaterapie, servicii de reflexologie, servicii de
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masaj la picioare, servicii de psihologie, servicii
de psihologie ocupațională, psihoterapie.

───────

(210) M 2021 01381
(151) 22/02/2021
(732) DANIELA-VIORICA BRIGGS, STR.

FOISORULUI NR. 6, BL. F2C, SC.
1, AP. 9, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU 5,
4, ROMANIA

(540)

CHINESE GARDEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 05.03.20

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de cantină.

───────

(210) M 2021 01382
(151) 22/02/2021
(732) EQUILIBRIUM ART SRL, STR. SG.

DUMITRU PENE NR. 1, BL. J52,
SC. 1, ET. 4, AP. 25, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, BL. V40, SC.3, ET.3,
AP.69, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ilfy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

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

20. Accesorii pentru perdele respectiv, clipsuri
nemetalice pentru cabluri și ţevi, set magneţi
decorativi pentru draperii și perdele, set magneţi
decorativi pentru draperii și perdele, executate
manual, cleme cu inel pentru draperii, inele tip
capsă pentru perdele și draperii, cârlige cu talpă
rotundă pentru prinderea perdelelor și draperiilor,
rozete din metal pentru prinderea perdelelor
și draperiilor, agrafe de perdea, ciucuri pentru
perdele și draperii, galerii pentru perdele, șine
pentru perdele de dus, cordoane de strângere
perdea cu magnet,
dispozitive de agăţare a perdelelor, inele pentru
perdele, vergele de perdele, role pentru perdele,
cleme pentru perdele, bare pentru perdele,
glisiere pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cordoane pentru perdele
draperii, şine nemetalice pentru perdele, şine
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nemetalice pentru perdele, vergele nemetalice
de perdele, vergele metalice de perdele, şine de
susţinere pentru perdele, cârlige confecţionate
din plastic (perdele), cârlige din metal pentru
perdele, cârlige confecţionate din lemn (perdele),
cârlige confecţionate din alamă (perdele), cârlige
din plastic pentru perdele, şine pentru perdele
de duş, bare pentru draperii de duş, inele pentru
draperii de duş, articole de feronerie pentru
draperii, inele de draperii, nu din metal, suporturi
pentru susţinerea barelor de draperii, suporturi
pentru fixarea barelor de draperii, suporturi
(nemetalice) pentru atârnarea draperiilor pentru
ferestre, cârlige pentru perdele, şine pentru
perdele, suporturi pentru fixarea stâlpilor de
perdele, cordoane pentru draperii curtain tie-
backs, dispozitive pentru tragerea perdelelor,
altele decât cele acţionate electric, accesorii
pentru prinderea perdelelor, altele decât cele din
materiale textile, jaluzele de interior şi accesorii
pentru perdele şi jaluzele de interior, fitinguri
pentru ferestre, nemetalice, opritoare pentru
ferestre, nu din metal sau cauciuc, elemente
pentru fixarea ferestrelor, nemetalice, perdele de
bambus, dopuri (dibluri), nemetalice/elemente
de fixare de perete, nemetalice, scripeţi din
plastic pentru jaluzele, piloni, nemetalici, cârlige
de agăţat, nemetalice, cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cuiere,
perdele din bambus, perdele decorative din
mărgele, agăţători pentru genţi, nemetalice,
şuruburi de fixare, nemetalice, pentru cabluri,
coliere, nemetalice, pentru fixarea ţevilor, bolţuri,
nemetalice, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cufere de depozitare,
nemetalice/lăzi, nemetalice, cutii din lemn pentru
sticle, cutii din lemn sau plastic, cleme,
nemetalice, pentru mobilă, perne de sprijin,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus, coşuri,
emetalice, suporturi pentru sticle, somiere,
articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
cutii pentru jucării, huse pentru îmbrăcăminte
(garderobă), lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, altele decât bijuteriile, perne
(de sprijinit, de divan), suporturi de rezentare,
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, dibluri,
nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/ştifturi
(cepuri), nemetalice, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă, figurine (statuete) din lemn,
ceară, ipsos sau plastic/statuete din lemn,ceară,
ipsos sau plastic, măsuţe de ceai, cărucioare
de servit ceaiul, dulapuri pentru servicii de ceai,
dulapuri pentru articole de ceai (chadansu),

rotile pentru mobilă, nemetalice, balamale,
nemetalice, butoane rotative, nemetalice,
zăvoare, nemetalice, încuietori, altele decât
cele electrice,nemetalice, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, catarge pentru
steaguri de mână, nemetalice, elemente mobile
(decoratiuni), piuliţe, nemetalice, containere
pentru ambalare din plastic, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, şuruburi, nemetalice,
capace de etanşare, nemetalice, jaluzele
interioare lamelare, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, draperii cu falduri, şnururi pentru
draperii, cordoane pentru perdele draperii,
articole pentru strângerea draperiilor, din plastic,
pentru reţinerea draperiilor, capsule goale pentru
cafea, din plastic, mese decorative, articole
decorative textile (perne), coşuri decorative
din răchită, coşuri decorative din lemn, cutii
decorative din sticlă, elemente decorative pentru
ferestre, cutii de plastic decorative, decoratiuni
de perete din ceară, decoraţiuni de perete, din
lemn, decoraţiuni din materiale plastice pentru
alimente, decoraţii pentru masă (ornamente)
confecţionate din lemn, modele la scară redusă,
din plastic, pentru decorare, plăcuţe decorative
murale (mobilier), nu din materiale textile, benzi
decorative din plastic pentru canturi utilizate
pentru accesorii pentru uşi, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier
la comandă, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru accesorii de geamuri,
benzi decorative din materiale plastice pentru
canturi utilizate pentru accesoriile pentru uşi,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
şi decoratiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, incluse în această clasă,
dulapuri pentru veselă, recipiente utilizate la
împachetarea bunurilor industriale, din bamboo.
21. Servicii de cafea (articole de masă),
ceainice, servicii (veselă), seturi de cafea
formate din ceşti şi farfurii, servicii de cafea
(veselă), servicii de cafea, nu din metale
preţioase, servicii de cafea din porţelan, servicii
de cafea de ceramică, servicii de cafea din
metale preţioase, servicii de ceai din metale
preţioase, suporturi de masă pentru căni de
ceai, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, cafetiere
de aragaz, neelectrice, cutii pentru ceaiuri,
ceşti de ceai, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, infuzoare de ceai, nu din
metale preţioase, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, suporturi pentru ceainice, ceainice cu
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fluier, ceainice din metale preţioase, căni de
ceai (yunomi), ceainice în stil japonez pentru
servirea ceaiului (kyusu), ceainice în stil japonez
pentru servirea ceaiului din metale preţioase
(kyusu), infuzoare de ceai din metale preţioase,
suporturi pentru pliculeţe de ceai, recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, recipiente de
ceai portabile, căni pentru cafetiere, neelectrice,
căni, căni de cafea, linguri de cafea, capace
pentru farfurii/capace pentru veselă, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, vase de băut, pahare de băut,
halbe/căni înalte cu capac, tăvi, linguriţe pentru
miere, pahare fără picior (veselă pentru băut),
sticle de băut de sport, fructiere, boluri, boluri
de sticlă, boluri pentru bomboane, boluri de
amestecat, boluri pentru servit, boluri pentru
dulciuri (zaharicale), boluri din metale preţioase,
boluri din plastic (vase), boluri japoneze
pentru orez (chawan), boluri de zahăr din
metale preţioase, boluri pentru fructe cu coajă
lemnoasă, boluri din plastic (recipiente de uz
casnic), boluri în stil japonez pentru servirea
supei (wan), boluri japoneze pentru orez, din
metale preţioase (chawan), boluri pentru fructe,
spatule pentru bucătărie, seturi de condimente,
vaze, farfurii pentru legume, farfurii decorative,
recipiente pentru bucătărie, lbrice de cafea, nu
din metale preţioase, ustensile de bucătărie,
cutii pentru gustări, boluri de salată, farfurioare,
cutii pentru dulciuri/cutii de bomboane, coşuri
pentru uz casnic, cratiţe (acoperite), linguri de
gătit (ustensile de gătit), linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), pensule pentru gătit,
halbe de bere, amestecătoare, neelectrice,
pentru uz casnic, cristal (sticlărie), ceşti, pahare
din hârtie sau plastic, carafe, desfăcătoare
de sticle, electrice şi neelectrice, seturi de
recipiente pentru ulei şi oţet, recipiente pentru
ulei/oţet, tăvi pentru firimituri, farfurii de unică
folosinţă, perii pentru spălarea veselei, , boluri
(bazine)/bazine (boluri) , gutii pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă, coşuri
de pâine de uz casnic, tocătoare pentru pâine,
cleşti pentru salată, cratiţe din lut, cutii pentru
pâine, recipiente de unică folosinţă din folie de
aluminiu, de uz casnic, solniţe cu orificii pentru
presărare/solniţe tip vas, dispozitiv de turnat vin,
şervete de bucătărie, pipete pentru sos, busturi
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă
candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele pentru
lumânări, stingătoare pentru lumânări, ceramică
pentru uz casnic, capace pentru platourile
de brânzeturi, ornamente chinezeşti, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, mănuşi pentru
cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de grătar,

ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de gătit,
altele decât cele pentru microunde, tirbuşoane,
electrice şi neelectrice, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, filtre de cafea, neelectrice,
amestecătoare pentru cocktailuri, puşculiţe
pentru monede, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, vase de
lut/faianţă, sfere decorative din sticlă, sticlă,
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlă emailată, nu cea
utilizată în construcţii, hrănitoare, fibră de sticlă,
alta decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât cele
utilizate la produsele textile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, baloane de
sticlă (recipiente)/fiole (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), sticle/butelci, sticlă de opal,
pahare (recipiente), recipiente termoizolante
pentru băuturi, recipiente termoizolante, sticle/
butelci de buzunar, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, linguri-
cupe pentru inghetata, linguri-cupe pentru uz
casnic termosuri/sticle sub vid, ulcioare/carafe,
polonice pentru servirea băuturilor, seturi pentru
lichior, pungi pentru ornat pentru cofetari (pungi
pentru cofetărie), cuţite pentru patiserie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte/tarte, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, articole din
porţelan, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, recipiente
termoizolante pentru alimente, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, lucrări de artă din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, borcane pentru lumânări
(suporturi), forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
forme (ustensile de bucătărie), perii pentru
curăţarea ciocului de ceainic, râşniţe de cafea,
agitatoare de cafea, lbrice de cafea neelectrice,
nu din metal preţios, filtre de cafea, nu din
hârtie, ca parte componentă a cafetierelor non-
electrice, porţelan decorativ, obiecte decorative
(artistice) din sticlă, figurine confecţionate din
sticlă decorativă, pulbere de sticlă pentru
decoraţiuni, decoraţiuni de perete din porţelan,
decoraţiuni de perete din teracotă, articole de
porţelan pentru uz decorativ, figurine decorative
(machete) confecţionate din sticlă, sculpturi
în gheaţă pentru scopuri decorative, inele
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decorative pentru lumânări din metale preţioase,
veselă din ceramică, veselă din sticlă, suporturi
pentru veselă, veselă, articole de bucătărie şi
recipiente.
35. Servicii de comerţ (vânzare en gros sau
en detail) de accesorii pentru perdele, artizanat,
produse textile şi ţesături, decoraţiuni de
interior şi exterior, alte produse din domeniul
decoraţiunilor, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu căni şi pahare, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu căni şi pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decoraţiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, publicitate, publicitate
prin poştă, publicitate directă prin poştă,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate exterioară, publicitate prin televiziune,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizare de informaţii privind comerţul exterior,
furnizare de informaţii în materie de comerţ,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate
şi marketing online, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, oferirea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, analiza
costurilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de registru de cadouri, servicii de
agenţie de import-export, publicitate cu plata
per click, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, marketing, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri

şi servicii pentru alte afaceri), servicii de comerţ
cu amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de amenajare şi decorare de
vitrine, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decoraţiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decoraţiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, realizare de târguri şi
expoziţii virtuale online, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, publicitate
la produsele şi serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcţie de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile şi serviciile prestate de
terţi online pe lnternet, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii oferite de un lanţ de magazine şi
magazine online specializate.
42. Găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă privind alegerea perdelelor
(decoraţiuni interioare), furnizarea unui site
cu informaţii în domeniul decoraţiunilor
interioare, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacţii de
comerţ electronic, proiectarea de decoraţiuni
interioare, amenajare/design interior, decoraţiuni
interioare, design de arte grafice, design grafic
pentru materialele promoţionale, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicaţii software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PaaS), stilizare (proiectare industrială),
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web, servicii de
design privind comerţul cu amănuntul,
servicii de design interior pentru comerţul
cu amănuntul, consultanţă în decoraţiuni
interioare, design arhitectural pentru decoraţiuni
exterioare, design de decoraţiuni interioare
pentru magazine, servicii de proiectare
privind decoraţiunile interioare pentru locuinţe,
consultanţă privind alegerea materialelor pentru
tapiţarea mobilierului (decoraţiuni interioare),
servicii de proiectare privind decoraţiunile
interioare pentru birouri, consultanţă privind
alegerea huselor detaşabile pentru mobilier
(decoraţiuni interioare), schiţe de design pentru
ambalaje, recipiente, veselă şi tacâmuri pentru
masă, programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienţilor în magazine online,
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găzduire de platforme de comerţ electronic
pe internet, construirea unei platforme de
internet pentru comerţul electronic, proiectarea
de perdele.

───────

(210) M 2021 01383
(151) 22/02/2021
(732) RALUCALEX SRL, STR.

INFANTERIEI NR. 29, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

CAMPER4TRAVEL AVENTURA
TA INCEPE CU NOI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 06.01.02; 18.01.08

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
închirieri de autovehicule, servicii de închirieri
auto.

───────

(210) M 2021 01384
(151) 22/02/2021
(732) CABINET MEDICAL DR.

MERTESCU ELISABETA S.R.L.,
CALEA BUCURESTI, NR. 50, BL.
A5, SC. 3, AP. 3, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
G-SKIN EXQUISITE MED S.R.L.,
CALEA BUCURESTI, NR. 50, BL.
A5, SC. 3, AP. 3, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

G-skin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de tratamente cosmetice pentru ten,
tratamente cosmetice pentru corp, servicii de
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tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,
servicii oferite de clinici medicale, asistență
medicală, consiliere medicală, consultații
medicale, controale medicale, furnizarea de
informații medicale, servicii de îngrijire medicală,
efectuarea examenelor medicale (screening).

───────

(210) M 2021 01385
(151) 22/02/2021
(732) VASILE BARCAN, SOS.

ANDRONACHE NR.220, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Vasilica Cozonac
Cozonaci cu suflet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.19

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

30. Pâine, produse de patiserie și produse de
cofetărie, cozonaci.

───────

(210) M 2021 01386
(151) 22/02/2021
(732) V4 SUPPORT DEFEND SRL, B-

DUL IULIU MANIU NR. 73, BL.
3, SC. B, ET. 8, AP. 89, CAMERA
3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

V4 SUPPORT DEFEND

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

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

45. Servicii de pază, servicii de paza antiefracție,
servicii de pază și protecție, servicii de
pază pentru infrastructuri, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, servicii de
gardă de corp personală (escortă), servicii
de escortă personală (gardă de corp), servicii
de escortă (gardă de corp personală), servicii
prestate de gardă de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
furnizare de informații despre servicii prestate de
un agent de securitate, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor.

───────
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(210) M 2021 01387
(151) 22/02/2021
(732) CLASS PLAST PACKAGING

INDUSTRY SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI NORD NR. 10B,
BL. A2, SC. C, ET. 3, AP. 227,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CLASS PLAST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie şi de birou cu
excepţia mobilei, adezivi pentru papetărie sau
de uz casnic, materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2021 01389
(151) 22/02/2021
(732) NITA MARIAN-GABRIEL, ALE.

PLATANULUI NR. 4,, BL. A46,
SC. 2, ET. 4, AP. 32, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
OBOGEANU ANDRA-DIANA, STR.
MARIA CUNTAN NR. 3, BLOC S44,
SC. 3, ET. 5, AP. 79, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA
SCHIOPU BOGDAN-STEFAN,
STR. MATEI BASARAB NR. 3, BL.
C1, ET. 3, AP. 20, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

YOLO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

(210) M 2021 01390
(151) 22/02/2021
(732) ASOCIATIA RE-DESIGN, STR.

TRIFOI NR. 16A, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CEREHARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2021 01391
(151) 22/02/2021
(732) MARIA MIHĂILĂ, BD. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 39, BL. B5,
SC. B, ET. 10, AP. 51, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GETIKA HOLISTIC
LIFE GoGETIKA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 24.17.25

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

clase:
5. Suplimente alimentare pe bază de minerale,
vitamine, plante, uleiuri de uz terapeutic,
pilule antioxidante, preparate antiparazitare,
suplimente enzimatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, lumânări de masaj pentru scopuri

───────
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terapeutice, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, suplimente nutritive, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de polen, suplimente dietetice
pe bază de propolis, suplimente dietetice
pe bază de lăptişor de matcă, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor.
44. Servicii medicale, servicii de terapie
holistică, servicii de terapie, furnizare de sfaturi
privind nutriţia şi dieta, servicii de medicină
alternativă, servicii de aromaterapie, servicii de
îngrijire a sănătăţii, servicii de consiliere în
domeniul sănătăţii.

───────

(210) M 2021 01392
(151) 22/02/2021
(732) MIHAI MARIUS MANTA, ARAD

STR. MARCEL OLINESCU, BL. 301
SC.A ET. 1 AP. 3, JUDEŢ ARAD,
ARAD, 310292, ARAD, ROMANIA

(540)

MOLNAR

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

(210) M 2021 01393
(151) 22/02/2021
(732) MONDO - CARP PRODIMPORT-

EXPORT SRL, STR. VLAICU VODĂ
NR. 5, BL C9, SC 3, ET 4, AP 82,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031241,
ROMANIA

(540)

Pui de Somn

(531) Clasificare Viena:
01.07.07; 02.05.06; 27.05.01; 27.05.17

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

20. Saltele pentru copii, utilizate pentru dormit,
saltele, saltele de pat, saltele din spumă, saltele
de dormit, articole pentru pătuțuri (cu excepția
lenjeriei de pat), accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), așternuturi (cu excepția
lenjeriei de pat), perne pentru formarea capului
la bebeluși, perne altele decât cele cu scop
medical, perne pentru bebeluși, perne pentru
alăptat, perne de maternitate, perne pentru
sprijinirea capului bebelușilor, paturi, saltele și
perne, perne antirostogolire pentru bebeluși,
perne de tip beanbag, perne în formă de u,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
coșuri pentru bebeluși (pătuțuri), coșuri pentru
bebeluși.
24. Huse pentru saltele, altele decât pentru
incontinenţă, lenjerie de pat, lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de pat și pături, apărători
pentru pătuțuri (lenjerie de pat), așternuturi de
pat (lenjerie), lenjerie de pat pentru bebeluși,
articole textile utilizate ca lenjerie de pat, saci
de dormit, saci de dormit (lenjerii), saci de
dormit pentru bebeluși, cearșafuri (cearceafuri)
cu (tiv) elastic, pleduri (pături), pături tip
pled, huse de protecție impermeabilă pentru
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saltele altele decât pentru incontinenţă, protecție
impermeabilă saltele copii altele decât pentru
incontinenţă, husă de protecție impermeabilă
pentru saltea, altele decât pentru incontinenţă,
cearceaf de protecție impermeabil pentru saltele,
altele decât pentru incontinenţă, cearceaf de
protecție impermeabil pentru copii, altele decât
pentru incontinenţă, lenjerii de pat (aşternuturi).

───────

(210) M 2021 01394
(151) 22/02/2021
(732) SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE

S.R.L, STR. OLTENITEI 45,
UNITATEA NR. 5, POPESTI
LEORDENI, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

JURNAL IMOBILIAR
cu Ramona Ganea

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Producție de emisiuni de teleshopping,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
abonament la un canal de televiziune, achiziții
pentru terţi de întreprinderi, administrare a
afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru autori și
scriitori, administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru

complexuri cu piscine de înot, administrare
a afacerilor pentru interpreți de muzică,
administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru o companie
aeriană, administrare a afacerilor pentru parcări
auto, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență
în management pentru firme comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență privind organizarea întreprinderii,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, asistență în materie de
management pentru înființarea întreprinderilor
comerciale, asistență în materie de management
privind afacerile, determinare a costurilor ciclului
de viață în scopuri comerciale, dezvoltarea de
sisteme de management al spitalelor, servicii
de specialitate (experți)în domeniul eficienței
activității comerciale, servicii de exploatarea
întreprinderii (pentru terți), servicii de exploatare
comercială de centre comerciale pentru alte
persoane, furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență
în afaceri, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
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gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, servicii de
înmatriculare de vehicule și transfer de titluri de
proprietate, management de afaceri în domeniul
atracțiilor pentru vizitatori, management de
hoteluri pentru terți, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru terți,
management în procesele de afaceri, servicii
de înregistrarea de comunicate scrise și
de date, întocmire de rapoarte economice,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul companiilor aeriene,
managementul computerizat al afacerii (pentru
terți), managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
instalațiilor sportive (pentru terți), managementul
întreprinderii (pentru terți), servicii de mediere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, negociere de contracte comerciale
pentru alte persoane, negociere de contracte
cu plătitorii de servicii medicale, negociere
de contracte de publicitate, negociere de
contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, planificare a întâlnirilor
de afaceri, planificare corporativă, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum și
înființări de întreprinderi, planificare strategică
de afaceri, planificare strategică în afaceri,
planificarea administrării afacerilor, planificarea
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de expertize
în domeniul eficienței comerciale, servicii de
expertize în domeniul eficienței economice,
servicii de expertiză în materie de eficiența
afacerilor, servicii de externalizare (asistență în
afaceri), servicii de externalizare sub formă de
intermediere de contracte de servicii pentru terți,
servicii de externalizare în domeniul operațiunilor
comerciale, servicii de franciză care oferă
asistență în afaceri, servicii de management
pentru sportivi de performanță, servicii de
reprezentanță comercială, servicii de specialitate

privind eficiența în afaceri, servicii de strategie în
afaceri, servicii de transcriere medicală, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea.
38. Emisiuni televizate (transmisii), emisiuni de
știri (transmisii), servicii de comunicare cu
terminale de computere și acces internet,
administrarea unei rețele de telecomunicații,
servicii de agenții de presă, asigurarea accesului
la rețele de telecomunicații, asigurarea accesului
la telecomunicatiile in banda larga, furnizare
de camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, servicii de colectare și
transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare de
date prin mijloace electronice, comunicare de
date prin radio, comunicare de informații prin
mijloace electronice, comunicare de informații
prin satelit, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin rețele de telecomunicații
multinaționale, comunicarea prin telegramă,
comunicații telegrafice, comunicații telematice
prin terminale de calculator, consultanță
privind comunicațiile electronice, consultanță
în domeniul comunicațiilor, consultanță în
domeniul rețelelor de comunicații, consultanță
în domeniul telecomunicațiilor, consultanță în
telecomunicații, servicii de exploatare a sateliților
de telecomunicații, servicii de exploatare a
sistemelor de comunicații prin radiofrecvență,
servicii de exploatare a sistemelor electronice
de comunicații, furnizare de capacitate de satelit
(telecomunicații), furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de comunicații prin radio, furnizare de conexiuni
de telecomunicații pentru linii de chat, furnizare
de servicii de radio mobil privat, furnizare
de telecomunicatii wireless prin intermediul
retelelor de comunicatie electronica, furnizare de
timp de emisie pentru servicii de comunicații,
furnizarea accesului de mare viteză la rețele
de calculatoare și de comunicații, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice și la
baze de date electronice, furnizarea accesului la
servicii de stocare de telecomunicații, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații electronice,
servicii de recepționare de programe de
televiziune pentru transmisia mai departe către
abonați, retransmisie de imagini prin satelit,
servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), servicii ale agențiilor de știri
pentru telecomunicații, servicii ale agențiilor
de știri pentru transmisii electronice, servicii
audiotext, servicii consultative și de consultanță
privind comunicațiile fără fir și echipamentele
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pentru comunicațiile fără fir, servicii de
comunicare fără fir în bandă largă, servicii
de comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicare pentru transmisia de
informații prin mijloace electronice, servicii
de comunicare pentru transmisia electronică
de voce, servicii de comunicații, servicii de
comunicații ale agențiilor de presă, servicii de
comunicații audiovizuale, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații electronice
pentru transmisie prin cablu, servicii de
comunicații furnizate electronic, servicii de
comunicații fără fir, servicii de comunicații pentru
transmiterea electronică a imaginilor, servicii de
comunicații prin mijloace electronice, servicii de
comunicații radio în bandă largă, servicii de
comunicații radio în bandă îngustă, servicii de
comunicații radiofonice, telefonice, telegrafice,
servicii de comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații radiotelegrafice, servicii de
comunicații telematice, servicii de comunicații
video, servicii de informare prin radio, servicii
de informare privind rețelele electronice de
comunicare, servicii de informare și consiliere
privind serviciile de telecomunicații, servicii
de informare privind telecomunicațiile, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de încărcare de
fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de rețele de radiotelefonie maritimă, servicii
de rețele de telecomunicații mobile, servicii
de telecomunicații care folosesc rețele radio
celulare, servicii de telecomunicații de rețele
digitale, servicii de telecomunicații interactive,
servicii de telecomunicații pentru distribuirea de
date, servicii de telecomunicații pentru pasagerii
aeronavelor, servicii de telecomunicații prin fibră
optică, servicii de telecomunicații prin satelit,
servicii de telecomunicații prin telegraf, servicii
de telecomunicații în rețele de fibră optică, fără
fir și prin cablu, servicii de telecomunicații între
instituții financiare, servicii de telecomunicații
între rețelele de calculatoare, servicii de
teleconferință și videoconferință, servicii de
transmisie electronică de imagini, servicii de
transmisie electronică de informații, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmisie prin benzi telegrafice,
servicii de transmisie prin benzi de telegraf,
servicii de transmisie securizată de date,
sunete și imagini, servicii de transmisie și
recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor de
telecomunicații, servicii de videotext interactiv,
servicii interactive de comunicații, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice

de conținut media de divertisment, servicii
pentru conferințe în rețea, servicii pentru
transmisia electronică de documente, servicii
pentru transmiterea electronică de voce,
servicii în domeniul telecomunicațiilor, și anume
servicii de comunicații personale, servicii de
transfer de informații prin radio, transmisie
continuă (streaming) de evenimente de sporturi
electronice, transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de date, sunet și
imagini prin satelit, transmisie de date, sunete
și imagini prin satelit, transmisie de date, sunete
și imagini prin sateliți, transmisie de informații
prin rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin radio, transmisie de informații
prin intermediul sistemelor de comunicații video,
transmisie de informații prin comunicare de date
pentru asistența în luarea deciziilor, transmisie
de informații prin coduri telematice, transmisie
de informații din baze de date prin intermediul
rețelelor de telecomunicații, transmisie de
imagini prin satelit, transmisie de imagini
prin rețele multimedia interactive, transmisie
de filme video, transmisie de informații prin
rețele electronice de comunicație, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații prin rețele optice
de telecomunicație, transmisie de informații
prin teleimprimatoare, transmisie de informații
privind piața bursieră cu ajutorul mediilor
de telecomunicații, transmisie de informații și
imagini referitoare la produse farmaceutice,
medicamente și igienă, transmisie de mesaje și
imagini codificate, transmisie de pachete de date
și imagini, transmisie de semnale pentru comerț
electronic prin sisteme de telecomunicații și prin
sisteme de comunicații de date, transmisie de
sunet asistată de calculator, transmisie de sunet,
imagine, semnal și date prin cablu, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie electronică de comunicări scrise,
transmisie prin satelit de sunete, imagini,
semnale și date, transmisie securizată de
date, sunete sau imagini, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție
(transmisie) de informații din bazele de date
prin intermediul rețelei de telecomunicații,
transmisie și recepție prin radio, transmisii
audio prin satelit, transmitere de date prin
teleimprimator, transmitere de date, mesaje și
informații, transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă, transmitere de informații în scopuri
casnice, transmitere de informații în scopuri
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de afaceri, transmitere de înregistrări audio
și video în rețele, transmitere de telegrame
prin mijloace electronice, transmitere digitală de
date, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere electronică de mesaje și date,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmitere telematică de informații,
transmitere și retransmitere electronică de
sunete, imagini, documente, mesaje și date,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
transmiterea de mesaje de urgență pentru
călători (prin mijloace electronice), transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
trimitere, primire și retrimitere de mesaje, servicii
de videoconferință.

───────

(210) M 2021 01395
(151) 22/02/2021
(732) SC CENTRO GROUP

PROFESIONAL TM SRL, SAT
MOŞNIŢA NOUĂ NR. 167,
CAMERA 3, JUDEŢ TIMIŞ,
COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) SC CABINET CONSTANTIN GHIŢĂ
SRL, BDUL TAKE IONESCU NR.
24-28 SC. B AP. 2,JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

C CONCENTRO COSMETICS
& CLEANING SOLUTIONS
WWW.CONCENTRO.RO

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă, vânzarea prin internet, servicii de
comerţ electronic cu produse din clasa 3.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).

───────

(210) M 2021 01396
(151) 22/02/2021
(732) SC CENTRO GROUP

PROFESIONAL TM SRL, SAT
MOŞNIŢA NOUĂ NR. 167,
CAMERA 3, JUDEŢ TIMIŞ,
COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) SC CABINET CONSTANTIN GHIŢĂ
SRL, BDUL TAKE IONESCU NR.
24-28 SC. B AP. 2,JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

C CONCENTRO COMPLETE
WASHING SYSTEMS

WWW.CONCENTRO.RO
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(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă, vânzarea prin internet, servicii de
comerţ electronic cu produse din clasa 3.
37. Servicii oferite de o spălătorie de rufe.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).

───────

(210) M 2021 01397
(151) 22/02/2021
(732) MOST WANTED ADVERTISING

SRL, STR PAJISTEI, NR 30,
CLADIRE BLOC 2, CAMERA
2, ET 12, AP 121, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

circles COLAB

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.05

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, roz,
galben, portocaliu

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

35. Servicii de agenție de publicitate, servicii de
închiriere spațiu publicitar, servicii de închirierea
minutelor publicitare și a presei, servicii de

publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate la
radio și la televizor, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate și marketing, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, servicii
de consultanță privind publicitatea, servicii
de relații cu publicul, servicii de relaţii
media, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
servicii de asistență privind publicitatea, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
servicii de consultanță privind relațiile publice,
publicitate prin corespondență, servicii de
agenții de publicitate, publicitate și reclamă,
servicii de publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate exterioară,
consultanță privind publicitatea comercială,
servicii de promovare și publicitate, consultanță
în publicitate și marketing, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate și marketing,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate pentru site-urile web
ale firmelor, servicii de publicitate și reclamă,
publicitate pentru terți pe internet, furnizare
de informații de marketing, efectuarea de
studii de marketing, dezvoltare de planuri de
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
servicii de agenție de marketing, servicii de
editare de publicitate, servicii de planificare
pentru publicitate, negociere de contracte
de publicitate, consultanță pentru afaceri
privind publicitatea, servicii de informații privind
publicitatea, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță referitoare la servicii
de publicitate și promovare, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de consultanță privind promovarea de
vânzări, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de reclamă
și publicitate, planificare de strategii de
marketing, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de management de personal
angajat în publicitate, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
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online, furnizare de informații de marketing prin
site-uri web, servicii de realizare de broșuri
publicitare, servicii de concepere de broșuri
publicitare, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
distribuirea de broșuri promoționale, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri și
material tipărit), distribuire de reclame și
material publicitar (pliante, broșuri, foi volante și
mostre), închiriere de spațiu publicitar în broșuri,
productie de clipuri publicitare, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
asistenta in marketing, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, marketing
pentru evenimente, organizare și realizare de
evenimente promoționale, servicii de cercetare
cu privire la publicitate și marketing, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de marketing comercial, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, gestiunea
afacerilor comerciale, lucrari de birou, agenții de
relații cu publicul, consultanță privind relațiile cu
publicul, redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare, consultanta privind managementul
marketingului.
38. Servicii de comunicare online, servicii de
comunicare prin mijloace electronice, servicii de
comunicare pe internet, servicii de comunicare
de informații prin mijloace electronice.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, publicarea de fotografii,
publicare de materiale didactice educative,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de evenimente de recreere,
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
organizare de gale, cu scop educativ, cultural sau
de divertisment.
42. Servicii de analiza si cercetare industriala,
programare de software pentru publicitate
online, găzduire de spațiu de memorie electronic
pe internet pentru publicitatea la produse și
servicii, dezvoltare software, programare si

implementare, creare de pagini web, programare
de pagini web, proiectare de portaluri web,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, actualizarea paginilor web pentru terți,
dezvoltare de pagini web pentru terți, creare și
design de site-uri web pentru terți, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, design
de pagini principale și pagini web, proiectare
și actualizare de pagini principale și de site-uri
web, design vizual, design grafic, design artistic
comercial, servicii de ilustrare (design), design
grafic și industrial, servicii de design comercial,
artă grafică și design, servicii tehnologice privind
designul, design grafic de logouri publicitare,
servicii de design de brand, design și dezvoltare
de produs, consultanță în materie de design
web, proiectare și design grafic pentru crearea
site-urilor web, creare și design de indexuri de
informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
servicii de proiectare tehnologică, servicii de
proiectare grafică, servicii de proiectare de pagini
web, servicii de proiectare asistată de calculator,
servicii de proiectare pentru sisteme de afișare
în scopuri promoționale, servicii tehnologice
stiintifice, creare, actualizare si adaptare de
programe de calculator.

───────
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(210) M 2021 01398
(151) 22/02/2021
(732) SC MOTOR HOUSE START-

UP SRL, SAT SABANGIA, COM.
SARICHIOI, NR 84, CAM. 2, ,
COMUNA SARICHIOI, TULCEA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4 ,
AP.54, JUDEŢ GALAŢI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

(540)

BLUEWAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

39. Organizarea transportului, transport fluvial
cu barca, transport fluvial, transport nautic,
servicii de rezervare de locuri pentru transport
nautic.
41. Organizare de activități sportive și competiții
sportive, cu scop educativ, cultural sau de
divertisment.

───────

(210) M 2021 01399
(151) 22/02/2021
(732) ACCES AUTO TRADING SRL,

STR.. FERMELOR NR.1, JUD.
NEAMŢ, IZVOARE, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

DANUBIANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Anvelope.

───────

(210) M 2021 01402
(151) 22/02/2021
(732) DOBROGEA GRUP SA, STR.

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

(740) CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA - LEGAL2M,
SPLAIUL UNIRII 10, BL. B5, SC. 1,
AP. 10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dieta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pâine, produse de panificație
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale
în domeniul panificației, servicii de vânzare și
servicii de comerţ de pâine și produse de
panificație.

───────
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(210) M 2021 01403
(151) 22/02/2021
(732) DOBROGEA GRUP SA, STR.

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

(740) CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA - LEGAL2M,
SPLAIUL UNIRII 10, BL. B5, SC. 1,
AP. 10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dieta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02; 29.01.11

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

clase:
5. Alimente pentru copii și sugari de uz medical,
produse dietetice de uz medical, preparate
dietetice de uz medical.
30. Făină, amestecuri de făină, pâine, preparate
făcute din cereale, produse de panificație,
produse de patiserie și cofetărie, premixuri
și concentrate de panificație, amelioratori și
corectori de făinuri, aluaturi, deserturi, preparate
sau semipreparate
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale
în domeniul alimentar, servicii de agenţii de
import-export, servicii de vânzare și servicii
de comerţ cu pâine și produse de panificație,
amelioratori și corectori de panificație, premixuri
și concentrate de panificație, servicii oferite de o
rețea de magazine alimentare și de desfacere de
produse alimentare.

───────

(210) M 2021 01405
(151) 22/02/2021
(732) MARIO STAR SRL, BD

FERDINAND NR. 94, CAM.1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
144, BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GR Galaxy Residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.24; 07.01.01; 26.04.02

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, servicii financiare de
acordare de credite.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații

───────
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(210) M 2021 01406
(151) 22/02/2021
(732) THK THEO KITE, STR. M4, NR.

2, JUD CONSTANŢA, NAVODARI,
905700, CONSTANȚA, ROMANIA
THEODOR IONASCU, STR.
M4, NR. 2, JUD. CONSTANŢA,
NAVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

AnDum

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de agenție de import cu măști de
protecție respiratorie, servicii de comerț online.,
servicii de comerț cu amănuntul, servicii de
comert cu ridicata

───────

(210) M 2021 01408
(151) 22/02/2021
(732) CORYLACEA JV SRL, STR.

ARDEALULUI, NR. 27/A, JUD.
ARAD, ARAD, 440011, ARAD,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Miracolul unei vieți sănătoase
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe preparate, fructe tăiate, fructe
congelate, fructe uscate, fructe glasate, fructe
congelate, fructe coapte, fructe conservate,
fructe confiate, fructe glazurate, fructe
aromatizate, fructe feliate, fructe, gătite, fructe
fermentate, fructe deshidratate, pastă de fructe,
coji de fructe, fructe în conservă, fructe lychee
procesate, tocătură din fructe, jeleuri de fructe,
fructe la borcan, fructe în saramură, pulpă de
fructe, pectină din fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, praf de fructe, conserve de
fructe, cremă de fructe, piureuri de fructe, rulouri
de fructe, cipsuri din fructe, salate de fructe,
fructe de mare preparate, fructe conservate în
alcool, fructe de avocado procesate, fructe de
mango preparate, fructe de papaia preparate,
fructe feliate la borcan, fructe feliate, la conservă,
produse din fructe uscate, tartă umplută cu
fructe, cremă tartinabilă din fructe, aranjamente
de fructe procesate, fructe de pawpaw uscate,
fructe de pădure, conservate, fructe de torreya,
preparate, pastă de fructe presate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, produse tartinabile din fructe,
fructe cu coajă lignificată asezonate, umpluturi
de fructe pentru plăcinte, deserturi pe bază de
fructe, fructe cu coajă lemnoasă gătite, fructe
cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu coaja
lignificată procesate, iaurturi cu gust de fructe,
gustări pe bază de fructe, supă de fructe de
pădure, amestecuri de fructe și nuci preparate,
gustări pe bază de fructe confiate, sucuri din
fructe utilizate la gătit, fructe uscate cu coaja
lemnoasă aromate, gustări pe bază de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
umpluturi pe bază de fructe pentru plăcinte,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
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prelucrate, paste preparate din fructe cu coajă
lemnoasă, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, batoane pe bază de
fructe ca substituți alimentari, umpluturi pe bază
de fructe pentru prăjituri și tarte, creme de
întins pe pâine care conțin în principal fructe,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de suc
de fructe, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, unt cu miere,
arahide glazurate cu miere, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri pentru
gătit, uleiuri aromatizate, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate pentru
alimente, uleiuri de uz alimentar, uleiuri și
grăsimi comestibile, uleiuri hidrogenate de
uz alimentar, unt cu plante aromatice, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată.
30. Prăjituri cu fructe, oțet de fructe, biscuiți
cu fructe, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, ceaiuri de fructe, sosuri de fructe, pâini
cu fructe, brioșe cu fructe, jeleuri de fructe
(cofetărie), arome obținute din fructe, pâine
umplută cu fructe, fructe trase în ciocolată,
prăjituri cu fructe glasate, înghețate comestibile
de fructe, sorbeturi (înghețate de fructe), biscuiți
cu aromă de fructe, produse de patiserie cu
fructe, achar pachranga (marinadă de fructe),
fructoză de uz alimentar, franzele cu malț și
fructe, batoane de înghețată cu fructe, produse
de cofetărie din fructe, înghețate tip sorbet cu
fructe, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
oleaginoase trase în ciocolată, suc de fructe
(produse de cofetărie), zahăr pentru prepararea
conservelor de fructe, gustări de tip tort de fructe,
produse de patiserie care conțin fructe, drajeuri
de fructe (produse de cofetărie), arome de fructe,
cu excepția esențelor, dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe, biscuiți crackers cu aromă de
fructe, produse de patiserie umplute cu fructe,
îndulcitori constând din concentrate de fructe,
fructe de pădure învelite în ciocolată, produse
de patiserie conținând creme și fructe, jeleuri
din fructe (nu de uz medical), cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, arome de fructe,
altele decât uleiurile esențiale, ceaiuri cu aromă
de fructe (nu medicinale), ceai din fructe (nu
pentru uz medical), produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, amestecuri de ovăz care

conțin fructe uscate, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, îndulcitori naturali
sub formă de concentrate de fructe, aluat de
drojdie cu umpluturi care conțin fructe, pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
arome preparate din fructe (altele decât uleiurile
esențiale), sirop din fructoză pentru folosirea
în producerea alimentelor, înghețată cu aromă
de fructe sub formă de acadele, dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide de
fructe, băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, fructe uscate de piper de sichuan ca
și condiment, amestecuri alimentare constând
în fulgi de cereale și fructe uscate, cereale
pentru micul dejun care conțin un amestec de
fructe și fibre, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), băuturi pe bază de
ceai cu lapte, ceaiuri (nemedicinale) aromate
cu lămâie, ceaiuri (nemedicinale) care conțin
lămâie, preparate aromate pentru prepararea
ceaiurilor nemedicinale, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, ceaiuri aromate (altele
decât cele pentru uz medicinal), pliculețe de
ceai umplute pentru prepararea de ceaiuri
nemedicinale, ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medicinal, cereale, cereale procesate,
pudră de cereale, chipsuri din cereale, batoane
de cereale, cereale gata preparate, făină
de cereale, musli constând predominant din
cereale, biscuiți crocanți din cereale, cereale
pentru micul dejun, fulgi de cereale uscate,
alimente preparate din cereale, semințe de
cereale procesate, făină de cereale prăjită,
cereale pentru mic dejun cald, cereale preparate
pentru consum uman, preparate pe bază de
cereale, preparat din cereale (făină alimentară),
gustări pe bază de cereale, chipsuri pe bază
de cereale, mâncăruri făcute din cereale coapte,
cereale pentru alimente de consum uman,
batoane de cereale bogate în proteine, batoane
de cereale și batoane energizante, prăjituri
de cereale pentru consum uman, preparate
din cereale care conțin tărâțe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
din cereale sub formă de batoane, cereale
procesate pentru alimente de consum uman,
preparate din cereale care conțin tărâțe de
ovăz, produse pentru gustări preparate din făină
de cereale, gustări alimentare cu cereale cu
gust de brânză, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, alimente pe bază de
cereale pentru consum uman, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
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aditivi pentru pâine din preparate pe bază de
cereale, înlocuitori de cafea (pe bază de cereale
sau cicoare), miere, miere naturală, miere
maturată natural, înlocuitori de miere, miere
(pentru alimentație), miere cu trufe, bomboane
nemedicinale cu miere, miere cu plante
aromatice, produse tartinabile dulci (miere),
yuja-cha (ceai corean cu lămâie și miere),
făină din semințe oleaginoase pentru alimente,
uleiuri de cafea, făină, făină comestibilă, făină
vegetală, făină îmbogățită, amestecuri de făină,
făină de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente,
condimente uscate, mirodenii (condimente),
sosuri (condimente), condimente comestibile,
condimente alimentare, curry (condimente),
condimente aromate, sare cu condimente,
amestec de condimente, amestecuri de
condimente, extracte de condimente, plante
aromatice (prelucrate), infuzii de plante, floricele
glasate, flori sau frunze pentru utilizare ca
înlocuitori de ceai.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, migdale (fructe), arbuști fructiferi,
pomi fructiferi, bacă, fructe proaspete, fructe
durian proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe dragon proaspete, fructe ecologice,
proaspete, fructe tropicale proaspete, semințe
de fructe, mandarine (fructe, proaspete),
fructe goji proaspete, fructe noni proaspete,
fructul pasiunii proaspăt, plante fructifere vii,
lichi (fruct chinezesc) proaspăt, amestecuri
de fructe (proaspete), fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de rambutan, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
kaki japoneze, proaspete, boască (reziduuri
de fructe), fructe de palmier proaspete, fructe
și legume proaspete, aranjamente de fructe
proaspete, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de sapodilla, fructe proaspete de
păducel, fructe proaspete de myrica, coșuri
cadou cu fructe proaspete, fructe cu coajă
lignificată proaspete, fructe sub formă de bobițe
neprelucrate , fructe sub formă de bobițe
brut , fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști,
arbuști ornamentali naturali, arbuști de durian,
semințe naturale, grăunțe (semințe), semințe

brute, semințe neprocesate, semințe de iarbă,
semințe de măr, semințe de flori, semințe
pentru horticultură, semințe de grâu, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de legume,
semințe de plantat, semințe pentru semănat,
semințe pentru agricultură, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe acoperite cu
îngrășăminte, amestecuri de semințe sălbatice,
semințe brute și neprelucrate, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe sub formă de granule, semințe de
in comestibile, neprocesate, plante proaspete,
bulbi (plante), plante leguminoase, plante
naturale, plante uscate, plante agățătoare,
plante proaspete, ierburi (plante), plante
naturale vii, plante în ghiveci, butași de
plante, plante cu flori, plante leguminoase
proaspete, răsaduri de plante, plante uscate
pentru decorare, plante proaspete în ghiveci,
plante bulbi pentru horticultură, tuberculi pentru
propagarea plantelor, plante și flori naturale,
plante vii pentru acvarii, plante pentru iazuri
(vii), plante comestibile naturale (neprelucrate),
flori proaspete, flori tăiate, flori uscate, flori
conservate, buchete din flori uscate, corsaje din
flori proaspete, bulbi de flori, flori proaspete
comestibile, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, flori conservate pentru decorare.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere, must
de bere, cocktail-uri pe bază de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic,
cocktail-uri, nealcoolice, băuturi energizante,
esenţe non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor
cu excepția uleiurilor esențiale, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe /
suc de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice,
bere de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas nonalcoolic, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy
nonalcoolic, preparate nonalcoolice pentru
fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată în litiu),
bere de malt, must de malt, apă minerală
(băuturi), must, extracte de fructe nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, sirop de migdale, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescente, băuturi sportive bogate în protein,
şerbeturi (băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-
uri, apă carbogazoasă, băuturi răcoritoare,
băuturi pe bază de soia, altele decât substituenţii
de lapte, siropuri pentru băuturi nonalcoolice,
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siropuri pentru limonadă, ape de masa, suc
de roşii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer, siropuri de fructe,
băuturi de fructe, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, suc concentrat de fructe, punci de fructe,
nealcoolic, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
șerbeturi din fructe (băuturi), suc de fructe
concentrat, sucuri de fructe gazoase, amestec
de sucuri de fructe, suc concentrat de fructe
(nealcoolic), smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), sucuri de fructe organice, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nonalcoolice pe bază
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
ape cu aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nonalcoolice cu
arome de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
smoothies conținând cereale și ovăz.

───────

(210) M 2021 01409
(151) 22/02/2021
(732) CORYLACEA JV SRL, STR.

ARDEALULUI, NR. 27/A, JUD
ARAD, ARAD, 440011, ARAD,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ecofrux fruits of the earth.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

29. Fructe preparate, fructe tăiate, congelate
(fructe -), fructe uscate, fructe glasate, fructe
congelate, fructe coapte, fructe conservate,
fructe confiate, fructe glazurate, fructe
aromatizate, fructe feliate, fructe, gătite, fructe
fermentate, fructe deshidratate, pastă de fructe,
coji de fructe, fructe în conservă, fructe lychee
procesate, tocătură din fructe, fructe (jeleuri
de -), fructe la borcan, fructe în saramură,
pulpă de fructe, pectină din fructe, gemuri din
fructe, marmelada din fructe, praf de fructe,
conserve de fructe, cremă de fructe, piureuri
de fructe, rulouri de fructe, cipsuri din fructe,
salate de fructe, fructe de mare preparate,
fructe conservate în alcool, fructe de avocado
procesate, fructe de mango preparate, fructe
de papaia preparate, fructe feliate la borcan,
fructe feliate, la conservă, produse din fructe
uscate, tartă umplută cu fructe, cremă tartinabilă
din fructe, aranjamente de fructe procesate,
fructe de pawpaw uscate, fructe de pădure,
conservate, fructe de torreya, preparate, pastă
de fructe presate, amestecuri de fructe uscate,
batoane pe bază de fructe și fructe nucifere,
produse tartinabile din fructe, fructe cu coajă



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

101

lignificată asezonate, umpluturi de fructe pentru
plăcinte, deserturi pe bază de fructe, fructe cu
coajă lemnoasă gătite, fructe cu coajă lemnoasă,
uscate, fructe cu coaja lignificată procesate,
iaurturi cu gust de fructe, gustări pe bază de
fructe, supă de fructe de pădure, amestecuri
de fructe și nuci preparate, gustări pe bază
de fructe confiate, sucuri din fructe utilizate la
gătit, fructe uscate cu coaja lemnoasă aromate,
gustări pe bază de fructe uscate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu
coajă lemnoasă prelucrate, umpluturi pe bază de
fructe pentru plăcinte, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, paste preparate
din fructe cu coajă lemnoasă, băuturi din lapte
cu conținut de fructe, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit, amestecuri de snack-uri
constând din fructe deshidratate și fructe cu
coajă lemnoasă procesate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă, unt din fructe
oleaginoase sub formă de pudră, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, umpluturi
pe bază de fructe pentru prăjituri și tarte, creme
de întins pe pâine care conțin în principal fructe,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de suc
de fructe, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, unt cu miere,
arahide glazurate cu miere, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri pentru
gătit, uleiuri aromatizate, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate pentru
alimente, uleiuri de uz alimentar, uleiuri și
grăsimi comestibile, uleiuri hidrogenate de
uz alimentar, unt cu plante aromatice, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de afine,
alune prăjite, cremă de alune, alune sărate
preparate, unt de alune cashew, unt preparat
din alune, alune de pădure preparate, pastă
tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci opărite,
nuci uscate, nuci preparate, nuci comestibile,
nuci conservate, ulei de nuci, nuci aromate
preparate.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, migdale (fructe), arbuști fructiferi,
pomi fructiferi, bacă, fructe proaspete, fructe
durian proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe dragon proaspete, fructe ecologice,
proaspete, fructe tropicale proaspete, semințe
de fructe, mandarine (fructe, proaspete), fructe
goji proaspete, fructe noni proaspete, fructul
pasiunii proaspăt, plante fructifere vii, lichi
(fruct chinezesc) proaspăt, amestecuri de fructe
(proaspete), fructe proaspete de mangustan,

fructe proaspete de mango, fructe proaspete
de rambutan, fructe de guava proaspete,
fructe de kiwi, proaspete, fructe kaki japoneze,
proaspete, boască (reziduuri de fructe), fructe
de palmier proaspete, fructe și legume
proaspete, aranjamente de fructe proaspete,
fructe proaspete de naranjilla, fructe proaspete
de păducel, fructe proaspete de myrica, coșuri
cadou cu fructe proaspete, fructe cu coajă
lignificată proaspete, fructe sub formă de
bobițe neprelucrate, fructe sub formă de bobițe
brut, fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști,
arbuști ornamentali naturali, arbuști de durian,
semințe naturale, grăunțe (semințe), semințe
brute, semințe neprocesate, semințe de iarbă,
semințe de măr, semințe de flori, semințe
pentru horticultură, semințe de grâu, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de legume,
semințe de plantat, semințe pentru semănat,
semințe pentru agricultură, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe acoperite cu
îngrășăminte, amestecuri de semințe sălbatice,
semințe brute și neprelucrate, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe sub formă de granule, semințe de in
comestibile, neprocesate, plante, bulbi (plante),
plante leguminoase, plante naturale, plante
uscate, plante agățătoare, plante proaspete,
ierburi (plante), plante naturale vii, plante în
ghiveci, butași de plante, plante cu flori, plante
leguminoase proaspete, răsaduri de plante,
plante uscate pentru decorare, plante proaspete
în ghiveci, bulbi pentru horticultură (plante),
tuberculi pentru propagarea plantelor, plante și
flori naturale, plante vii pentru acvarii, plante
pentru iazuri (vii), plante comestibile naturale
(neprelucrate), flori, flori tăiate, flori uscate, flori
conservate, buchete din flori uscate, corsaje din
flori proaspete, bulbi de flori, flori proaspete
comestibile, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, flori conservate pentru decorare, afine
crude, afine neprelucrate, afine proaspete, afine
sălbatice, proaspete, alune, alune, proaspete,
nuci, nuci neprelucrate, nuci proaspete, nuci
comestibile (neprelucrate).

───────
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(210) M 2021 01411
(151) 23/02/2021
(732) MANPRES DISTRIBUTION

SRL, STR. ZIDURI ÎNTRE VII
NR.5, BL. 8, SC. 2, AP. 44,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA NR.
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MANPRES abonamente
la ziare si reviste

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb,
violet

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

35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terților de
ziare, reviste, cărți de toate tipurile (cu excepția
transportului), prezentarea pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
sau platforme specializate proprii sau terțe,
astfel încât terții să le cunoască şi să le
achiziționeze comod, publicitate, promovare,
marketing prin toate mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta ulterior, inclusiv online,
furnizarea de informații şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu presa, inclusiv
servicii de asistență si consultanță comercială,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), organizare de abonamente la ziare
electronice, servicii de abonamente la ziare,
pentru terți, servicii de realizare a abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
administrare de afaceri.
39. Livrare, expediere și distribuție de ziare și
reviste.

───────

(210) M 2021 01412
(151) 23/02/2021
(732) MARC EVEREST SRL, STR.

ANTON PAVLOVICI CEHOV NR.23,
JUD. MARAMURES, BAIA MARE,
430306, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

KARTOFFEL ZI DE ZI
GUSTOS SI SANATOS

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

29. Cartofi, preparați, cartofi umpluți.
31. Cartofi dulci, proaspeți.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire.

───────

(210) M 2021 01413
(151) 23/02/2021
(732) ECATERINA-ANDREEA IACOB,

STRADA SOLD. NICULAE T.SEBE
NR. 16, BL. L40, SC. 2, ET. 10,
AP.108, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Hotel Volo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni).

───────
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(210) M 2021 01414
(151) 23/02/2021
(732) MIHAI-BOGDAN DIACONU, STR.

ARŢARULUI NR. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Trattoria Amore
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant.

───────

(210) M 2021 01415
(151) 23/02/2021
(732) MARC EVEREST SRL, STR.

ANTON PAVLOVICI CEHOV NR.23.
JUD. MARAMURES, BAIA MARE,
430306, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CARTOFEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Cartofi umpluți, cartofi, preparați
31. Cartofi dulci, proaspeți
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire.

───────

(210) M 2021 01416
(151) 23/02/2021
(732) FOOD AND BEVERAGES

MANAGEMENT SRL, STRADA
PARIS NR. 69, DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OFFICINA 29
BISTROT ITALIANO

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01417
(151) 23/02/2021
(732) AMC ASSOCIATION IMPEX SRL,

STRADA DRISTORULUI NR. 1, BL.
A23, SC. 2, ET. 1, AP. 19, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

teleMAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras, aparate
de bărbierit, aparate de epilat.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
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tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
camere video pentru telefoane inteligente,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat cu led, aparate pentru gătit,
aparate de ventilare, aparate de cafea, aparate
pentru răcire, aparate de refrigerare, aparate
de încălzit, aparate de uscare, aparate cu
aer cald, aparate pentru gătirea alimentelor,
aparate electrice de încălzire, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate de prăjit pâine de uz casnic [electrice],
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, aparate de aer condiționat
electrice, cuptoare de uz casnic, plite pentru uz
casnic, frigidere de uz casnic, cuptoare electrice
de uz casnic.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tipărite),
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice, cărți (tipărite).
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă
brută sau semiprelucrată, cu excepția sticlei
pentru construcții, sticlărie, porțelan și ceramică,
ustensile de bucătărie, vase de bucătărie, forme
pentru bucătărie, ustensile de menaj.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, vehicule
(jucării), jucării vorbitoare, jucării muzicale,

jucării electronice, jucarii inteligente, jucării
electronice teleghidate, jucării cu baterii, jucării
electronice didactice, jucării cu telecomandă,
jucării cu radiocomandă, jucării pentru bebeluși,
seturi de jucării, jucării de construit, jucării de
exterior, blocuri de construcție (jucării), covorașe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
jocuri mecanice, jocuri de construcție, jocuri de
societate, jocuri video portabile, jocuri de cărți.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a scule
și instrumente de mână acționate manual,
cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras,
aparate de bărbierit, aparate de epilat,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri USB
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri USB,
memorii USB, adaptoare USB, încărcătoare
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USB, routere USB fără fir, aparate și instalații
de iluminat, de încălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,
de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat cu led, aparate pentru gătit, aparate
de ventilare, aparate de cafea, aparate pentru
răcire, aparate de refrigerare, aparate de
încălzit, aparate de uscare, aparate cu aer
cald, aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
electrice de încălzire, aparate electrice de
gătit, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate de prăjit pâine de uz casnic (electrice),
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, aparate de aer condiționat
electrice, cuptoare de uz casnic, plite pentru uz
casnic, frigidere de uz casnic, cuptoare electrice
de uz casnic, hârtie și carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice, cărți, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării vehicule
(jucării), jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării electronice, jucării inteligente, jucării
electronice teleghidate, jucării cu baterii, jucării
electronice didactice, jucării cu telecomandă,
jucării cu radiocomandă, jucării pentru bebeluși,
seturi de jucării, jucării de construit, jucării
de exterior, blocuri de construcție (jucării),
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), jocuri mecanice, jocuri de construcție,
jocuri de societate, jocuri video portabile,
jocuri de cărți permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare scule și instrumente de mână

acționate manual, cuțite, furculițe și linguri,
arme albe, cu excepția armelor de foc, aparate
de ras, aparate de bărbierit, aparate de
epilat, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri USB
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri USB,
memorii USB, adaptoare USB, încărcătoare
USB, routere USB fără fir, aparate și instalații
de iluminat, de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,
de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat cu led, aparate pentru gătit, aparate
de ventilare, aparate de cafea, aparate pentru
răcire, aparate de refrigerare, aparate de
încălzit, aparate de uscare, aparate cu aer
cald, aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
electrice de încălzire, aparate electrice de
gătit, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
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aparate de prăjit pâine de uz casnic (electrice),
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, aparate de aer condiționat
electrice, cuptoare de uz casnic, plite pentru uz
casnic, frigidere de uz casnic, cuptoare electrice
de uz casnic, hârtie și carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice, cărți, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, vehicule
(jucării), jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării electronice, jucării inteligente, jucării
electronice teleghidate, jucării cu baterii, jucării
electronice didactice, jucării cu telecomandă,
jucării cu radiocomandă, jucării pentru bebeluși,
seturi de jucării, jucării de construit, jucării
de exterior, blocuri de construcție (jucării),
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), jocuri mecanice, jocuri de construcție,
jocuri de societate, jocuri video portabile, jocuri
de cărți, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare scule și instrumente
de mână acționate manual, cuțite, furculițe și
linguri, arme albe, cu excepția armelor de foc,
aparate de ras, aparate de bărbierit, aparate de
epilat, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de

calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri USB
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri USB,
memorii USB, adaptoare USB, încărcătoare
USB, routere USB fără fir, aparate și instalații
de iluminat, de încălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,
de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat cu led, aparate pentru gătit, aparate
de ventilare, aparate de cafea, aparate pentru
răcire, aparate de refrigerare, aparate de
încălzit, aparate de uscare, aparate cu aer
cald, aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
electrice de încălzire, aparate electrice de
gătit, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate de prăjit pâine de uz casnic (electrice),
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, aparate de aer condiționat
electrice, cuptoare de uz casnic, plite pentru uz
casnic, frigidere de uz casnic, cuptoare electrice
de uz casnic, hârtie și carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice, cărți, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
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excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, vehicule
(jucării), jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării electronice, jucării inteligente, jucării
electronice teleghidate, jucării cu baterii, jucării
electronice didactice, jucării cu telecomandă,
jucării cu radiocomandă, jucării pentru bebeluși,
seturi de jucării, jucării de construit, jucării
de exterior, blocuri de construcție (jucării),
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), jocuri mecanice, jocuri de construcție,
jocuri de societate, jocuri video portabile, jocuri
de cărți, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare scule și instrumente de mână
acționate manual, cuțite, furculițe și linguri,
arme albe, cu excepția armelor de foc, aparate
de ras, aparate de bărbierit, aparate de
epilat, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri USB
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, camere video pentru

telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri USB,
memorii USB, adaptoare USB, încărcătoare
USB, routere USB fără fir, aparate și instalații
de iluminat, de încălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare,
de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat cu led, aparate pentru gătit, aparate
de ventilare, aparate de cafea, aparate pentru
răcire, aparate de refrigerare, aparate de
încălzit, aparate de uscare, aparate cu aer
cald, aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
electrice de încălzire, aparate electrice de
gătit, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate de prăjit pâine de uz casnic (electrice),
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, aparate de aer condiționat
electrice, cuptoare de uz casnic, plite pentru uz
casnic, frigidere de uz casnic, cuptoare electrice
de uz casnic, hârtie și carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice, cărți, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei pentru construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică, ustensile de bucătărie,
vase de bucătărie, forme pentru bucătărie,
ustensile de menaj, jocuri, jucării și articole
pentru joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, vehicule
(jucării), jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării electronice, jucarii inteligente, jucării
electronice teleghidate, jucării cu baterii, jucării
electronice didactice, jucării cu telecomandă,
jucării cu radiocomandă, jucării pentru bebeluși,
seturi de jucării, jucării de construit, jucării de
exterior, blocuri de construcție (jucării), covorașe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
jocuri mecanice, jocuri de construcție, jocuri
de societate, jocuri video portabile, jocuri de
cărți (exceptând transportul lor), publicitate,
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publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
producție de material publicitar și anunțuri
publicitare, difuzarea de anunțuri publicitare și
anunțuri comerciale.

───────

(210) M 2021 01419
(151) 25/02/2021
(732) RICHVELO GROUP SRL, STRADA

CUZA VODĂ NR.53, CORP B,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040281,
ROMANIA

(540)

Cantinetta

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 11.01.25

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante cu servire rapidă,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2021 01421
(151) 23/02/2021
(732) IULIAN BACAIN, STRADA LUIGI

GALVANI NR. 39, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

IZILIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Remedii pentru medicina umană, remedii
naturale și farmaceutice, suplimente alimentare
de uz medical, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare si preparate
dietetice, de uz medical, compuși pentru tratarea
cancerului, preparate biologice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
biologice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru prevenirea cancerului,
medicamente, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, compoziții din plante
medicinale de uz medical, suplimente pe bază
de plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, de uz medical.

───────
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(210) M 2021 01422
(151) 23/02/2021
(732) ALIGATOR GUARD SRL, STRADA

CAPORAL ILINA NR. 10, CAMERA
14, ET. 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALIGATOR GUARD

(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 01.01.05; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.08; 29.01.13

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
pază, servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor, servicii de pază pe
timp de noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2021 01423
(151) 23/02/2021
(732) IMPERIU SECURITY SRL,

STRADA CAPORAL ILINA NR. 10,
CAMERA 17, ET. 1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IMPERIU SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 01.01.05; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.08; 29.01.13

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
pază, servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor, servicii de pază pe
timp de noapte, servicii de gardă de corp.

───────
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(210) M 2021 01424
(151) 23/02/2021
(732) SC ANTIBIOTICE S.A., STRADA

VALEA LUPULUI NR. 1, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Fluxiv supliment alimentar
contribuie la sănătatea

circulației vasculare Nutriensa

(531) Clasificare Viena:
02.09.25; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.09;
26.01.01

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

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

3. Înâlbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice,
loțiuni pentru păr, de uz cosmetic, pastă de dinți,
nemedicinală.
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materialede pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectant, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2021 01425
(151) 23/02/2021
(732) CRISTIM MARKETING SRL, STR.

SOLD. STELIAN CONDU (FOSTA
FILIMON SIRBU), NR.32, CAM.4,
JUD. ILFOV, DOBROEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CRISTIM PUCIOASA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Steguleţe pentru bebeluşi, bannere din
material textil sau plastic, lenjerie de baie, cu
excepţia hainelor, mănusşi de baie, pături de
pat, Huse de pat/cuverturi/cuverturi , huse de
pat din hârtie, lenjerie de pat, baldachine de
pat, brocade, / cuverturi, Huse de pat din hârtie,
stambă, pânză pentru tapiserie sau broderie,
pânză, apărători laterale pentru pătuţurile de
copii (lenjerie de pat), ţesături din bumbac,
creponă (ţesătură), crepon, suporturi pentru
perdele din material textil, perdele din material
textil sau plastic, damasc, scutec din pânză
(lenjerie), perdele pentru uşi, material ţesut
elastic, ţesătura de spart, ţesătura, ţesături
pentru uz textil, prosoape pentru fata din
materiale textile, ţesături din fibra de sticla
pentru uz textil / ţesături din fibra de sticlă
pentru uz textil, flanela (ţesătura), friza (pânza),
învelitoare de mobila din plastic/ învelitoare din
plastic pentru mobila, acoperiri de mobilier din
materiale textile, fustian / dimity, tifon (pânza),
pânza de par (pânza de sac), batiste din
textile, pânza de cânepa, ţesătură de cânepa,
lenjerie de uz casnic, ţesătura tricotata, etichete
textile, lenjerie de pânza, marabouts (pânza),
huse pentru saltele, moleskin (ţesătura), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele de
plasă, perna Shams, feţe de pernă, covoraşe
din material textil, pânză calico imprimată,
paturi pentru imprimante din materiale textile,
ţesătura ramie, ţesătura raionica, foi (textile),
perdele de dus din material textil sau plastic,
mătase (pânza), ţesături de mătase pentru
tipărirea tiparelor, saci de dormit pentru bebeluşi,
tablemats din materiale textile, material textil,
bifează (lenjerie), capuse (huse pentru saltele),
prosoape din material textil, pânze trasate pentru
broderie/ pânza trasa pentru broderie, covoare
de călătorie, spalier (pânza), tul, ţesături de
tapiţerie, catifea, tapete de perete din materiale
textile /tapiserii (tapete de perete), din materiale
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textile, pânza de lâna /ţesătura de lâna, zephyr
(pânză).

───────

(210) M 2021 01426
(151) 23/02/2021
(732) KORONA FIGHT SPORTS SRL,

STR. SITARULUI NR.27, JUD
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Ko.Ro.Na REALTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 07.01.24; 29.01.12

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, management imobiliar, servicii de
închiriere a apartamentelor, managementul
apartamentelor, colectarea chiriilor, servicii de
brokeraj imobiliar, evaluări imibiliare, servicii de
închiriere a birourilor (bunuri imobiliare), servicii
de închirierea birourilor pentru conlucrare,
închirierea bunurilor imobiliare.
37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii
de reparaţii, servicii de instalaţii, servicii de
construcţii, servicii de instalaţii şi reparaţii,
servicii de construcţia şi demolarea de
clădiri rezidenţiale ca de exemplu case si
blocuri, servicii de construcţia şi demolarea
de clădiri nerezidenţiale ca de exemplu
fabrici, ateliere, uzine, depozite, spitale,
scoli, clădiri de birouri, hoteluri, magazine,
centre comerciale, restaurante, clădiri pentru
aeroporturi, săli de sport, terenuri de sport,
garaje, drumuri, poduri, baraje, porturi, diguri
portuare sau linii de transport, servicii de
întreţinere si reparare pentru conservarea

clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale, servicii de
construcţii subacvatice, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, industriale, comerciale,
servicii de amenajarea interiorului clădirilor
companiilor (construcţii), amenajarea spațiilor
pentru magazine (construcţii), servicii de
construcția standurilor de expoziții și magazine,
amenajarea spațiilor comerciale (construcţii),
servicii de construcția de compartimente
modulare de birou, servicii de construcție
de standuri pentru târguri comerciale și
expoziții, servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor şi exterioarelor,
servicii de tencuială, lucrări de instalații
sanitare, întreţinerea şi construcţia conductelor,
lucrări de instalaţii termice, lucrări de
instalaţie de apă şi canal (izolare), servicii
de instalarea echipamentelor, lucrări privind
acoperişurile, zidire, etanşarea clădirilor, servicii
de impermeabilizare clădire, servicii de izolare
a clădirilor, servicii de aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, servicii de
instalarea şi repararea alarmelor antifurt, servicii
de tâmplărie, amplasare de rețele de alimentare
cu electricitate, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de instalarea uşilor şi ferestrelor, servicii
de aplicarea tapetului, construcție de sisteme de
fortificați, de sisteme de scurgere, asamblarea
și ridicarea de construcții din prefabricate pe
șantier, servicii de închirierea de unelte (scule),
maşini sau echipamente pentru construcţii, spre
exemplu închirierea de buldozere, închirierea
de macarale, servicii de restaurare a clădirilor,
servicii de modificare și renovare a structurilor
rezidențiale existente, servicii de curăţarea
de geamuri, servicii de curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), servicii de curăţarea
clădirilor (interior), servicii de supravegherea
construcţiei de clădiri, servicii de consultanţă
în construcţii, furnizarea de informaţii privind
construcţia, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, servicii de instalare de utilități pe
șantiere de construcții, servicii de electricieni,
servicii de instalarea şi repararea ascensoarelor,
servicii de instalarea şi repararea dispozitivelor
de irigare.

───────
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(210) M 2021 01428
(151) 23/02/2021
(732) BOGDAN GASPAR, STR. COTU

MIC NR.17, JUD. TIMIŞ, LUGOJ,
305500, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

pesleau.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Furnizare de acces la conținut, site-uri și
portaluri de internet

───────

(210) M 2021 01429
(151) 23/02/2021
(732) SC GELOMIN SRL, STR

GRADINARI, 21, BL. 35D, SC.
A, ET 2, AP. 8, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, 100404, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

GELOMIN

(531) Clasificare Viena:
09.01.10; 03.07.03; 03.04.18; 29.01.12

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

clase:
31. Hrană şi bauturi pentru animale şi păsări.

───────

(210) M 2021 01433
(151) 23/02/2021
(732) S.C. TOP TEA COMPANY S.R.L.,

STR. BRADESCU BARBU,
NR.5, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU, NR.
8E, BL.9, AP.P03, CĂSUŢA POŞTALĂ
640,JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

LIVADA CU CEAI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vanzare cu amantul in legatatura
cu cafea, ceai, cacao, condimente, produse
alimentare, produse de patiserie, dulciuri,
produse zaharoase, ustensile de menaj,
tacâmuri, veselă din sticlă, porţelan şi ceramică,
mobilă, articole de mobilier (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu produsele
alimentare, servicii de intermediere comercială
cu produse alimentare, servicii de vanzare cu
amanuntul in legatura cu veselă.

───────
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(210) M 2021 01434
(151) 25/02/2021
(732) VEGA PROD SISTEM SRL, CALEA

VĂCĂREȘTI NR. 328, BL. 9C,
SC. 1, ET. 7, AP. 30, CAMERA
1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

VPS VEGA PROD SISTEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.23; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, gri închis, roșu
închis

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

35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: uși
metalice, uși metalice blindate, uși batante
din metal, uși batante din metal pentru câini/
pisici, uși blindate din metal, uși cu plasă,
din metal, uși de garaj metalice, unități de
sticlă dublă (metalice), unități de uși metalice,
uși din aluminiu, uși din aluminiu pentru curți
interioare, uși exterioare din metal, uși exterioare
rulante din metal, role pentru uși glisante, uși
glisante metalice, uși glisante metalice pentru
clădiri, uși izolante din metal, uși metalice
antifoc, uși metalice basculante, uși metalice
de siguranță, uși metalice pentru a permite
accesul animalelor de companie în clădiri, uși
metalice pentru case de bani, uși metalice
pentru clădiri, uși metalice pentru curți interioare,
uși metalice pentru interioare, uși pentru curți
interioare (cu ramă metalică), uși pliante din
metal, uși rezidențiale din aluminiu, uși rotative
din metal, uși rulante metalice pentru scopuri de
siguranță, uși și ferestre din metal, tăblii metalice
pentru u, i, uși vitrate din metal, pergole din

metal, balustrade metalice, balustrade din metal,
balustrade metalice pentru poduri, balustrade
metalice pentru balcoane, balustrade metalice
pentru garduri, balustrade din metal pentru scări,
balustrade din metal pentru clădiri, balustrade
din metal pentru pasarele, geamuri pentru
ferestre, unități de geamuri duble (nemetalice),
uși batante nemetalice, cadre (nemetalice)
pentru ferestre, cadre (nemetalice) pentru uși
vitrate, cofraje realizate din lemn, elemente
de punere a geamurilor realizate din sticlă,
elemente de sticlă pentru ferestre, elemente
din sticlă pentru panouri de construcție, fațade
de sticlă (nemetalice), ferestre blindate cu
cadru nemetalic, ferestre din pvc, ferestre de
siguranță din plastic care permit comunicarea,
ferestre tip ghilotină, nu din metal, grilaje pentru
ferestre (nemetalice), jaluzele nemetalice,
jaluzele confecționate din materiale nemetalice,
jaluzele orizontale lamelare (interioare), care
nu sunt din metal sau din materiale textile,
jaluzele orizontale venețiene (de exterior), care
nu sunt din metal sau din materiale textile,
jaluzele rulante din lemn pentru uz exterior,
obloane de sticlă pentru clădiri, obloane din
lemn, obloane din plastic, obloane de exterior
nemetalice pentru clădiri, obloane nemetalice,
obloane externe pentru ferestre nemetalice,
panouri din geam dublu (nemetalice), panouri
de acoperire confecționate din sticlă, panouri
din geam dublu (nemetalice) care conțin sticlă
izolatoare, panouri din sticlă, panouri din sticlă
pentru uși, panouri nemetalice pentru ferestre,
placare (nemetalică) pentru ferestre, plase de
insecte (nemetalice) pentru ferestre, plase de
insecte (nemetalice) pentru uși, plase împotriva
insectelor, nu din metal, plăci de sticlă, plăci
de sticlă folosite în construcții, plăci din sticlă
(nu pentru acoperiș), porți de securitate, nu
din metal, profiluri pentru ferestre, rame de
lemn pentru ferestre, rame de uși (nemetalice),
rame din material plastic pentru ferestre, rulouri
exterioare din plastic, sticlă antiefracție folosită
în construcții, sticlă arhitecturală (ferestre) pentru
construcții, sticlă arhitecturală armată pentru
construcții, sticlă armată, sticlă colorată pentru
ferestre, sticlă cu tentă folosită în construcții,
sticlă de alabastru, sticlă de construcții, sticlă
decorativă (pentru construcții), sticlă flotată
pentru construcții, sticlă ignifugă pentru utilizare
în construcții, sticlă izolantă (construcții), sticlă
laminată colorată (pentru construcții), sticlă
laminată pentru construcții care conține o
peliculă cu cristale lichide, sticlă laminată
pentru construcții cu conductori electrici subțiri
încorporați, sticlă pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile
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de vehicule), sticlă pentru izolare termică
folosită în construcții, sticlă pentru protecție
termică pentru clădiri, sticlă pentru reflectarea
căldurii pentru clădiri, sticlă pentru vitralii,
sticlă plană modificată (pentru construcții), sticlă
plană pentru construcții, sticlă reflectorizantă
cu raze infraroșii folosită în construcții, sticlă
stratificată, sticlă sub formă de foi folosită la
ferestre, sticlă sub formă de foi folosită la
uși, sticlă temperată pentru construcții, sticlă
transparentă pentru construcții, sticlă întărită
pentru construcții, storuri exterioare nemetalice,
uși basculante nemetalice pentru clădiri, uși
batante, nu din metal, uși blindate, nu din
metal, uși confecționate din lemn pentru clădiri,
uși confecționate din plastic pentru clădiri, uși
confecționate din sticlă pentru clădiri, uși cu
deschidere orizontală, nemetalice, uși cu plasă,
nu din metal, uși de garaj (nemetalice) de uz
casnic, uși din lemn, uși din sticlă, uși din vinil,
uși din vinil pentru acces în curtea interioară, uși
glisante din vinil, uși exterioare, nu din metal,
uși glisante, nu din metal, uși interioare, nu
din metal, uși ignifuge, nemetalice, uși izolante
din materiale nemetalice, uși nemetalice, uși
nemetalice de siguranță, uși (nemetalice) pentru
garaje, panouri de uși nemetalice, uși pliante,
nu din metal, uși rotative nemetalice, uși rulante
nemetalice cu proprietăți izolante, uși rulante
care se ridică vertical (nemetalice), uși rulante
de siguranță (nemetalice), uși spre curtea
interioară (cadre nemetalice), uși transparente
nemetalice pentru clădiri, uși transparente din
sticlă pentru clădiri, uși vitrate, nu din metal,
uși-oglindă, pergole nemetalice, balustrade
nemetalice, balustrade din lemn, balustrade
de scări nemetalice, balustrade din materiale
nemetalice pentru scări, balustrade din materiale
nemetalice pentru alei, balustrade, nu din metal,
pentru poduri, balustrade, nu din metal, pentru
balcoane, balustrade destinate utilizării la clădiri,
nu din metal, balustrade pentru cadă, care nu
sunt confecționate din metal, pergole retractabile
din aluminiu, pergole retractabile cu membrana
din pvc, uși de garaj, sisteme de inchidere
balcoane, balustrade din sticlă, balustrade din
aluminiu.
37. Tâmplărie (reparații), servicii de tâmplărie,
servicii de instalare de geamuri, servicii de
instalare de geamuri și unități de geamuri,
servicii de montare de geamuri duble, servicii
de instalare de geamuri secundare, servicii de
aplicarea de folie de siguranță pe geamuri,
servicii de instalare de ferestre, servicii de
instalare de folii pentru geamuri, servicii de
instalare de garnituri pentru ferestre, servicii de
instalare de jaluzele, servicii de instalare de

rame de ferestre, servicii de instalare de structuri
de construcții cu sticlă, servicii de instalare de
învelișuri protectoare pentru geamuri, servicii de
montare de geamuri în florării (sere), la ferestre,
la uși și în sere, servicii de montare de sticlă de
geamuri, servicii de montare de sticlă izolantă în
florării (sere), la ferestre, la uși și în sere, servicii
de montare și reparații de jaluzele, servicii de
înlocuirea de rame pentru ferestre, servicii de
înlocuirea ferestrelor, servicii de întreținere de
ferestre, servicii de renovarea ferestrelor, servicii
de reparare de jaluzele, servicii de reparații de
ferestre, servicii de termoizolare de ferestre,
servicii de instalare de uși, servicii de instalare
de accesorii de uși, servicii de instalare de
uși și ferestre, servicii de instalarea de uși
și ferestre, servicii de instalare de dispozitive
pentru deschiderea ușilor, servicii de instalare
de dispozitive pentru închiderea ușilor, servicii
de instalare de dispozitive pentru deschiderea
și închiderea ușilor, servicii de întreținere și
reparații cu privire la închizătoare de uși, servicii
de întreținere și reparații privind dispozitivele de
uși automate, servicii de instalare de pergole,
servicii de montare și reparații de pergole

───────

(210) M 2021 01435
(151) 23/02/2021
(732) SELLFLUENCE SRL, STRADA

DRUMUL TABEREI NR. 34,
PARTER, BLOC T3, SCARA 1,
AP.12, SECTOR 6, BUCURESTI,
061388, ROMANIA

(540)

SELLFLUENCE

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 02.09.14; 10.03.10; 27.05.01;
29.01.13
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(591) Culori revendicate:arămiu (HEX
#CA9A8E), auriu (HEX #d2cb0f), roz
(HEX #b76E79)

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

8. Aparate de epilat, aparate pentru epilat,
electrice sau neelectrice, aparate pentru epilat
prin electroliză, aparate laser pentru epilare,
altele decât cele de uz medical.

───────

(210) M 2021 01437
(151) 23/02/2021
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA NR. 6, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI NR. 22, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

NAPOLETTA

(531) Clasificare Viena:
05.07.20; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de patiserie înghețate) și șerbeturi,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, sare, mirodenii, arome și condimente,
aperitive (tartine), baghete umplute, alimente
cu paste la conservă, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți crackers cu aromă de
legume, blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, biscuiți crocanți condimentați,
brioșe, chifle umplute, chimichanga, chipsuri
de orez, chipsuri de porumb, clătite sărate,

clătite, chipsuri din cereale, chipsuri tortilla,
crusta de pizza, covrigei, empanada (aluat
umplut), floricele de porumb, crumble (produs de
patiserie), frigănele, gustări pe bază de cereale,
gustări din tortilla, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de multicereale, gustări pe bază
de orez, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, lasagna,
hot dog (sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri),
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paella, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de paste, plăcinte,
pizze negătite, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza, plăcinte cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, porumb prăjit, porumb
fript, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie aromate, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, prăjituri din
mei, pufuleți de brânză, produse pentru gustări
preparate din pesmet, ravioli, rizoto, quiche (tarte
sărate), quesadilla (preparat culinar mexican),
sandvișuri, salată de macaroane, rulouri de
primăvară, spaghetti și chiftele, sandvișuri
cu carne, batoane de cereale și batoane
energizante, aluaturi împletite prăjite, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, bezele,
brioșe cu fructe, ciocolată, budinci, cozonaci,
cornuri (produs de patiserie), cozonac pandoro,
ciocolată tartinabilă, dulciuri înghețate, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, flan, înghețate și dulciuri, prăjitură cu
pâine, pâine, produse de cofetărie congelate,
produse de brutărie, praline cu napolitană,
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu,
aluat pentru pizza, amestec pentru aluat de
pizza, amestecuri de pizza, făină pentru pizza,
condimente pentru pizza, sosuri pentru pizza,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de fast-
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fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, prepararea alimentelor,
servicii oferite de pizzerii, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, servicii ale bistrourilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de mâncare la pachet, servicii de local
public, servicii de ceainărie, servicii de terasă
berărie, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de catering, servicii oferite de rotiserii.

───────

(210) M 2021 01438
(151) 23/02/2021
(732) ICONTAX SMART, LOC. MACESTI,

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

(540)

ICONTAX SMART
ACCOUNTING

(531) Clasificare Viena:
24.15.21; 07.03.15; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de contabilitate, servicii de
contabilitate și audit, servicii de contabilitate
pentru terți, servicii de consultanță

fiscală (contabilitate), servicii de consultanță
(contabilitate) fiscală, servicii de consiliere
(contabilitate) fiscală, servicii de consultanţă
cu privire la contabilitate, servicii de
consultanță și informații privind contabilitatea,
servicii de consultanță fiscală și asistență
la întocmirea declarațiilor fiscale, servicii de
contabilitate de gestiune, servicii de contabilitate
managerială, servicii de contabilitate analitică,
servicii de contabilitate informatizată, servicii
de contabilitate computerizată, servicii de
contabilitate computerizată, servicii de evidență
contabilă și contabilitate, planificarea obligațiilor
fiscale (contabilitate), servicii de contabilitate,
în special evidență contabilă, servicii de
contabilitate și evidență contabilă, servicii
de consultanță în contabilitatea comercială,
pregătirea evaluării computerizate în vedera
impozitării (contabilitate), furnizare de informații
în materie de contabilitate, servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie, servicii
de contabilitate privind conturi de creanțe,
servicii de contabilitate pentru fuziuni și
achiziții, consiliere în domeniul afacerilor cu
privire la contabilitate, servicii de contabilitate
privind costurile în întreprinderi agricole,
servicii de consultanță și informare cu
privire la contabilitate, servicii de consiliere
referitoare la declarațiile de venit (contabilitate),
publicitate şi marketing, publicitate prin
corespondenţă, servicii de publicitate, publicitate
şi reclamă, publicitate în reviste, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poştei,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de contabilitate
administrativă, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.

───────

(210) M 2021 01439
(151) 23/02/2021
(732) STUPARUL PUNCT RO SRL,

OBSERVATORULUI NR. 15, BLOC
OS 16, AP 19, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400500, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Podișor

ORAȘ MOLDOVA-NOUA NR.
183, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare pentru oameni și
animale, de uz medical.
31. Hrană și băuturi pentru animale.

───────

(210) M 2021 01440
(151) 23/02/2021
(732) ROM CABLU SRL, SAT VALEA

STÂLPULUI NR.2, COMUNA
TEIȘANI, JUDEȚUL PRAHOVA,
VALEA STALPULUI, 107599,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ROMCABLU

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Corpuri de iluminat (electricitate), cabluri
electrice, cabluri coaxiale, conductoare electrice,
sârmă de cupru izolată, materiale pentru rețele
electrice (fire de sârmă, cabluri), cabluri cu fibre
optice, fire electrice, cabluri telefonice, cabluri
autopurtate, cabluri subterane.

───────

(210) M 2021 01441
(151) 23/02/2021
(732) EMILIA NAOME BOŞTIOG, STR.

ION ROATA NR. 11, JUDEȚUL
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA
DANIEL BOŞTIOG, STR. ION
ROATA NR.11, JUDEȚUL
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

DEMALIS

(531) Clasificare Viena:
09.09.05; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de încălțăminte, încălțăminte pentru
bărbați, femei și copii.

───────
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(210) M 2021 01442
(151) 23/02/2021
(732) BUG MARKETING SRL, ALEEA

CONSTANTIN SILVESTRI NR. 4,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
EUGEN BROTE NR. 8, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Ina Gospodina

(531) Clasificare Viena:
02.03.11; 02.03.23; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (HEX #e73778),
negru (HEX #111111)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, de
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste produse, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
comenzi online computerizate în legătură cu

produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, servicii
de comerț cu amănuntul online amănuntul în
legătură cu în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul în legătură cu în
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
agenții de import-export, prezentări de produse
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
publicitate pentru produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, servicii
de promovare (publicitate) de produse și servicii
pentru terți in legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, marketing de
produse și servicii pentru alte persoane in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, furnizare de
recomandări pentru produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
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aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de promovare (publicitate) a produselor
și serviciilor altor persoane prin internet in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, furnizarea de
recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale , in legătură cu produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare) in legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
furnizare de informații prin internet privind
produsele și serviciile pentru consumatori in
legătură produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
consiliere cu privire la produse de consum in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
pentru terți de produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de consultanță privind achiziționarea de
produse în numele unor terți in legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul in legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, furnizarea de spațiu
pe pagini web pentru promovare de produse și
servicii in legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, servicii de informații

și consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți în legătură cu produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet referitor la produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor
în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie.
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38. Furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, furnizarea
accesului la pagini web în legătură cu produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, transmisie de
informații și imagini referitoare la produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, transmitere de
informații în materie de produse produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, difuzare şi
transmisie de informaţii prin reţele sau internet
referitoare la produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
comunicare prin bloguri online în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie.
41. Servicii de publicare on-line, publicare
și editare de materiale tipărite, altele decât
cele publicitare, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
furnizarea de informații despre produse si
instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, furnizarea unei
baze de date computerizate on-line care conține
informații despre produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, crearea
şi publicarea de jurnale şi bloguri personale
online în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de scriere pentru bloguri în legătură cu

produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie.
42. Găzduire de conţinut digital, şi anume
jurnale şi bloguri online în legătură cu produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, creare şi întreţinere
de bloguri (pagini de internet personale de tip
jurnal) pentru terţi despre produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie.

───────

(210) M 2021 01443
(151) 23/02/2021
(732) RAMONA-MIHAELA

VARTOLOMEI, STR. ŞTEFAN
CEL MARE NR.24E, AP.2,
JUDEŢ BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

RAMELLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie de
corp, cămăși (articole de îmbrăcăminte),
costume bărbătești și taioare, costume (articole
de îmbrăcăminte), cravate, crinoline, curele
(accesorii vestimentare), fuste, rochii de gală
pentru femei, rochii de mireasă, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, sacouri de gală, tinute
de seară (articole de îmbrăcăminte), trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenţii de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, servicii de import-export.

───────

(210) M 2021 01444
(151) 23/02/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCURESTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ INSTANT

CREMOS ŞI AROMAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 11.03.03; 25.01.19

(591) Culori revendicate:galben, maro, alb,
negru, auriu, verde, gri

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate (distribuitoare) de
vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
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detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01446
(151) 23/02/2021
(732) LIBELO PLUS SRL, STR.

GRIVITEI, NR. 12, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

Libelo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04

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

9. Materiale înregistrate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, conținut media,
baze de date computerizate, fișiere multimedia
descărcabile, aplicații software, aplicatii
mobile, aplicații mobile educative, aplicații
educative pentru tablete, aplicații de calculator
educative, publicații electronice descărcabile,
cărți electronice descărcabile, software pentru
cursuri virtuale, materiale descărcabile pentru
cursuri didactice, software, software educational,
software multimedia, podcast-uri descărcabile,
înregistrări video descărcabile, suporturi media
educative descărcabile.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
servicii de traducere lingvistică, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, organizare de cursuri, cursuri
lingvistice, cursuri prin corespondență, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de limbi
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străine, cursuri de formare, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
și conferințe, servicii de tabere de recreere,
cursuri în cadrul taberelor educative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, furnizare de cursuri de instruire
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, furnizare de seminare online de formare,
educație sau instruire (coaching personal),
asistență profesională individualizată (coaching),
educație, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, creare (redactare) de podcast-uri,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, transfer de know-how (instruire),
servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
electronică, servicii de traducere în format
Braille.

───────

(210) M 2021 01447
(151) 23/02/2021
(732) BUNELU FACTORY SRL, STR.

FLORILOR, NR.5, JUDETUL
VRANCEA, PANCIU, 625400,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

LA BUNELU'
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne.

───────

(210) M 2021 01448
(151) 23/02/2021
(732) IULIANA BARA, STR. INDUSTRIEI

NR.10, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900161,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CERMED MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.02; 03.07.24

(591) Culori revendicate:portocaliu
(PANTONE 1375 PC), gri (PANTONE
447 PC)

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────
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(210) M 2021 01449
(151) 23/02/2021
(732) LIVIU-VALENTIN BERBECE,

ȘOSEAUA OLTENIȚEI, NR. 17R,
BL. C2, SC. 1, AP. 32, JUDETUL
ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. IOAN BIANU NR.27, ETAJ 1, AP.
3, SECTOR 1, BUCURESTI, 011091,
ROMANIA

(540)

SPA SHOES Curatatorie
Incaltaminte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 09.09.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#344dff, #283890, #29378f), gri (HEX
#4c4c4c), roz (HEX #fe3390), negru
(HEX #000000)

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

37. Curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățarea
hainelor, curățarea materialelor, curățarea
pantofilor.

───────

(210) M 2021 01450
(151) 23/02/2021
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI,

NR. 11, JUDETUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

La Căsuţă RESTAURANT
& PIZZERIE Good food,
well served, well priced

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.09; 11.01.01

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncare la
pachet, servicii oferite de pizzerii, organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete (mâncare și băutură).

───────
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(210) M 2021 01451
(151) 23/02/2021
(732) RALUCA - CRISTINA NICOLAE,

STR. MOINEȘTI NR. 1, BL. 15,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
EUGEN BROTE NR. 8, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Naturawl

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#99CB4D, #2DB674), gri (HEX
#61645D)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, prezentări
de produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire casă,
servicii de publicitate pentru produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, promovare de produse și servicii

pentru terți in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse
bio pentru ingrijire casă, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, furnizare de recomandări
pentru produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet in legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, in legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare) in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, furnizare de informații prin
internet privind produsele și serviciile pentru
consumatori in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, consiliere cu privire la
produse de consum in legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
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produse bio pentru ingrijire casă, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor terți in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse
bio pentru ingrijire casă, furnizarea de spațiu
pe pagini web pentru promovare de produse
și servicii in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse
bio pentru ingrijire casă, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți în legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare în legătură
cu produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire casă,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat în legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,

produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet referitor la produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin blogur
în legătură cu produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă.
38. Comunicare prin bloguri online în legătură cu
produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, furnizare de acces la conținut, site-uri
și portaluri de internet în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, furnizarea
accesului la pagini web în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, transmisie
de informații și imagini referitoare la produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, transmitere
de informații în materie de produse produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, difuzare şi
transmisie de informaţii prin reţele sau internet
referitoare la produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă.
41. Servicii de publicare on-line, publicare și
editare de materiale tipărite, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, servicii
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de scriere pentru bloguri în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, crearea şi
publicarea de jurnale şi bloguri personale
online în legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse
bio pentru ingrijire casă, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
furnizarea de informații despre produse si
alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, prin intermediul
unui site web, furnizarea unei baze de date
computerizate on-line care conține informații
despre produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire casă,
servicii de educaţie în legătură cu alimentaţia şi
stilul de viaţă vegane, aceste servicii furnizate
inclusiv online, dezvoltare şi coordonarea de
activități educaţionale referitoare la alimentaţia
şi stilul de viaţă vegane, educaţie şi instruire
care promovează un stil de viaţă vegan, servicii
şi activităţi de educaţie şi sensibilizare care
promovează stilul de viaţă şi traiul vegan, aceste
servicii furnizate inclusiv online.

───────

(210) M 2021 01452
(151) 23/02/2021
(732) S.C. AGROINDUSTRIALA

BUCIUM, STR. FUNDAC PLOPII
FARA SOT, NR. 18-22, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

INSPIRA

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

33. Vinuri, vinuri spumante.
───────

(210) M 2021 01453
(151) 23/02/2021
(732) TOPINDEX IMOBILIARE SRL,

STR. EUGEN IONESCO, NR 39,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, EUGEN BROTE NR. 8, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NEST IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1b1d3c), maro (HEX #b08d56)

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
si marketing, realizare de material publicitar,
conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de agenții de import-
export, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comerciala,
promovarea vanzarilor, cordonare, pregătire și
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organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, marketing
imobiliar, administrare în materie de activități
de marketing, administrare în materie de
metode de vânzare, administrare în materie
de planificare a afacerilor, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, administrare și
compilare de baze de date computerizate,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare,
gestionare și monitorizare a vânzărilor și
a programelor promoționale de stimulare,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
licitaţii în domeniul imobiliar, servicii de vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, desfășurare
de vânzări prin licitație, servicii administrative
referitoare la trimiteri către antreprenori generali
în construcții, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții.
36. Agenţii imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
managementul proprietăţilor imobiliare, servicii
ale agenţiilor imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, gestionare de proprietăţi
imobiliare, administrare de proprietăţi imobiliare,
agenţii de închiriere de proprietăţi imobiliare
(apartamente), servicii de agenţie pentru
vânzarea de proprietăţi imobiliare pe bază
de comision, servicii ale agenţiilor imobiliare
de spaţii comerciale, intermediere pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare, închirieri
de spaţii pentru birouri (imobiliare), servicii
de căutare de proprietăţi imobiliare naţionale,
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea
şi închirierea de clădiri, servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru vânzarea şi închirierea
spaţiilor comerciale, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de agenţii imobiliare pentru închirierea de
clădiri, servicii de agenţii imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de agenţii
imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea de clădiri,
servicii de agenţii imobiliare pentru achiziţia şi
vânzarea de terenuri, organizare de închirieri
imobiliare, servicii de prelungire a contractelor
de închiriere pentru proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a proprietăţilor imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare a
proprietăţilor imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii industriale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidenţiale,

servicii de administrare a bunurilor imobiliare
şi a proprietăţilor, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpăraturi, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locaţii pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii de clădiri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spaţii de vânzare
cu amănuntul, gestionarea investiţiilor imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
proprietăţilor (imobiliare), servicii imobiliare
privind gestionarea investiţiilor imobiliare, servicii
de achiziţii imobiliare (în numele terţilor),
achiziţie de proprietăţi imobiliare (pentru terţi),
achiziţie de proprietăţi imobiliare (în numele
terţilor), servicii fiduciare imobiliare, brokeraj
de proprietăţi imobiliare, investiţii în proprietăţi
imobiliare, planificare de investiţii imobiliare,
servicii de investitii în proprietăţi imobiliare,
investiţii de capital în proprietăţi imobiliare,
servicii de tip garanţii (escrow) pentru bunuri
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăţi imobiliare, servicii de
asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanţarea pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, servicii de cercetare privind
achiziţia de proprietăţi imobiliare, consultanţă
privind bunuri imobiliare, asistenţă în domeniul
achiziţiilor imobiliare, consultanţă financiară
privind investiţiile imobiliare, consultanţă privind
achiziţionarea de bunuri imobiliare, consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consiliere privind investiţiile
în proprietăţi imobiliare, servicii de consiliere
privind detinerea de proprietăţi imobiliare,
furnizare de informaţii pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informaţii
privind bunuri imobiliare şi terenuri, furnizare
de informaţii în legătură cu evaluarea
bunurilor imobiliare, servicii de informaţii
computerizate privind proprietăţile imobiliare,
evaluări imobiliare, evaluări de proprietăţi
imobiliare, formare de consorţii imobiliare,
evaluare şi gestionare de bunuri imobiliare,
evaluarea financiară a proprietăţii personale şi
imobiliare, evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietăţile imobiliare.

───────
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(210) M 2021 01455
(151) 23/02/2021
(732) MEAT YOU LITVINENCO SRL,

STR. RICHARD WRUMBRAND,
NR. 34, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN INNOVATIONS,
CALEA TRAIAN NR. 4A/44, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Meat You Jerky
FOOD FOR FRIENDS!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 01456
(151) 23/02/2021
(732) GRAFFITI PUBLIC RELATIONS

SRL, STR ION BREZOIANU, NR
23-25, CORP B, ETAJ 3, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

meaning +
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Panouri publicitare (mecanice), panouri
publicitare (luminoase), panouri publicitare
electronice, panouri publicitare iluminate,
panouri publicitare, mecanice sau luminoase,
afișe publicitare (mecanice sau luminoase),
reclame luminoase.
16. Reclame tipărite, publicații de reclame,
produse de imprimerie, plicuri, cutii din
carton pentru ambalat, pungi de hârtie,
mape, mape tip servietă, mape de hârtie
(papetărie), afise publicitare, broșuri, broșuri
tipărite, dosare pentru documente (papetărie),
tipărituri sub formă de imagini, tipărituri, fotografii
(tipărite), fotografii imprimate, cărți ilustrate,
benzi desenate, fluturaşi publicitari, buletine
informative, ziare (tipărite), agende (tipărite),
cataloage (tipărite), calendare (tipărite), bannere
din hârtie, materiale didactice din hârtie,
materiale educative și didactice, caractere
tipografice, hartie si carton, șabloane pentru
caractere tipografice, panouri publicitare tipărite,
din hârtie.
35. Servicii de agenție de publicitate, servicii de
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, servicii de publicitate
oferite de o agenție specializată în publicitate
prin radio și televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate și marketing, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de relații
cu publicul, servicii de relaţii media, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
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relațiilor publice, servicii de asistență privind
publicitatea, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de consultanță privind
relațiile publice, publicitate prin corespondență,
agenții de publicitate, publicitate și reclamă,
servicii de publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate exterioară,
consultanță privind publicitatea comercială,
servicii de promovare și publicitate, consultanță
în publicitate și marketing, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate și marketing,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
editare de publicitate, negociere de contracte
de publicitate, consultanță pentru afaceri
privind publicitatea, servicii de informații privind
publicitatea, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță referitoare la servicii
de publicitate și promovare, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de consultanță privind promovarea de
vânzări, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de management
de personal angajat în publicitate, realizare
de broșuri publicitare, concepere de broșuri
publicitare, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
distribuirea de broșuri promoționale, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri și
material tipărit), distribuire de reclame și
material publicitar (pliante, broșuri, foi volante și
mostre), servicii de închiriere de spațiu publicitar
în broșuri, productie de clipuri publicitare,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și
coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
marketing pentru evenimente, organizare și
realizare de evenimente promoționale, servicii
de cercetare cu privire la publicitate și marketing,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, gestiunea
afacerilor comerciale, lucrări de birou.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, publicarea de fotografii,
publicare de materiale didactice educative,

producție audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de evenimente de recreere,
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente muzicale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
organizare de gale în scop educativ, cultural sau
de divertisment.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
programare de software pentru publicitate
online, găzduire de spațiu de memorie electronic
pe internet pentru publicitatea la produse și
servicii, dezvoltare software, programare si
implementare, creare de pagini web, programare
de pagini web, proiectare de portaluri web,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, actualizarea paginilor web pentru terți,
dezvoltare de pagini web pentru terți, creare și
design de site-uri web pentru terți, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, design
de pagini principale și pagini web, proiectare și
actualizare de pagini principale și de site-uri web,
servicii tehnologice stiintifice, servicii ştiinţifice şi
cercetare în acest domeniu, creare, actualizare
şi adaptare de programe de calculator.

───────
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(210) M 2021 01460
(151) 23/02/2021
(732) CLAUDIA-ROXANA BOGHEAN,

STR. GHEORGHE LAZAR NR. 17,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
VILARINA-MARY PETRE, STR.
GHEORGHE LAZAR NR. 17,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Vyro RAW & VEGAN BISTRO

(531) Clasificare Viena:
05.09.17; 05.03.11; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

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

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

29. Produse din fructe uscate, produse din
fructe de mare, produse din legume preparate,
înlocuitori de lapte, lapte de orez, lapte
de soia, lapte de migdale, lapte de cocos,
lapte de ovăz, lapte de arahide, uleiuri și
grăsimi comestibile, fructe preparate, fructe
uscate, fructe glasate, fructe congelate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe aromatizate, fructe, gătite, legume
procesate, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, salate de legume, piure de
legume, jeleuri de legume, conserve cu legume,
legume pre-tăiate, jeleuri de fructe, jeleuri,

dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri.
30. Cafea, băuturi din cafea, concentrate de
cafea, ceai, ceai pentru infuzii, cacao, alimente
pe bază de cacao, preparate pe bază de
cacao, amestecuri pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cacao, băuturi cu gheață pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), preparate pe bază de cacao pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cacao), cacao (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, orez preparat, făină, amestecuri
de făină, cereale, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, pâine, patiserie, produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
dulci aromate, jeleuri de fructe (cofetărie),
bomboane nemedicinale (cofetărie), fondante
(cofetărie), înghețată, șerbeturi (înghețată),
înghețată vegană, maioneză vegană, ciocolată
caldă vegană, zahăr, înlocuitori ai zahărului,
bomboane zaharicale (nemedicamentoase),
miere, zahăr, miere, sirop de melasă, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, drojdie și
agenți de dospire, sare, sare, mirodenii, arome
și condimente, muștar pentru alimente, sosuri,
gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse de
patiserie îngheţate) și șerbeturi, prăjituri cu
fructe, biscuiți cu fructe, înghețată cu fructe,
sosuri de fructe, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, amestecuri de fructe (proaspete),
legume crude, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume ecologice, proaspete, fructe
proaspete, nuci neprocesate, legume și ierburi
proaspete, semințe de legume, semințe naturale,
grăunțe (semințe), semințe brute, semințe
neprocesate, semințe de flori, semințe de fructe,
semințe oleaginoase nepreparate, amestecuri
de semințe sălbatice, semințe comestibile în
stare brută, plante naturale, plante uscate, ierburi
(plante), plante naturale vii, plante cu flori,
animale vii, rădăcini de uz alimentar, ciuperci,
proaspete, pentru uz alimentar, plante și flori
naturale.
32. Bere, sorbeturi (băuturi), băuturi
energizante, apă (băuturi), ape minerale
(băuturi), siropuri pentru băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice din legume, băuturi de fructe,
băuturi cu proteine, băuturi cu carbohidrați,
șerbeturi din fructe (băuturi), băuturi care
conțin vitamine nemedicinale, sucuri de
legume (băuturi), suc de roșii (băuturi),
siropuri pentru prepararea băuturilor nealcoolice,
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smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
energizante care conțin cafeină, băuturi cu suc
de portocale, băuturi pe bază de bere, sorbete
sub formă de băuturi, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi din aloe vera, nealcoolice, băuturi pe
bază de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
pe bază de cocos, băuturi cu suc de ghimbir,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi pe baza
de nuci și de soia, băuturi pe bază de suc de
aloe, băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, suc de lămâie folosit la
prepararea băuturilor, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
catering, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, servicii de cazare turistică și de
vacanță, asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2021 01462
(151) 24/02/2021
(732) BOGDAN ANDREI NECHITA,

STR. VICTORIEI, NR. 206, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430061, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

BAUMAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, servicii de informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, consultanță
privind comercializarea de produse chimice.

───────

(210) M 2021 01463
(151) 01/03/2021
(732) PROFCEISS ELECTRIC, STR.

PETRE ISPIRESCU, NR. 9, BL.
40, SC. 1, ET. 2, AP. 11, CAMERA
1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

PROFCEISS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.01; 01.03.12;
29.01.14

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

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

37. Instalare de căptușeli tubulare în conducte,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de boilere cu gaz, instalare de
instalații pentru băi, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul aburilor, instalare
de sisteme de conducte pentru transportul
gazelor, instalare de sisteme de conducte pentru
transportul lichidelor, instalare și reparare de
conducte, instalarea de sisteme de țevi, lucrări
de instalații sanitare, servicii de izolare de țevi,
înlocuirea conductelor de canalizare, întreținere
de instalații de alimentare cu apă, întreținere
de instalații sanitare, întreținere și reparații de
conducte, întreținere și reparații de sisteme de
conducte, întreținere și reparații de conducte de
scurgere, întreținere și reparații de țevi utilizate
pentru echipamentele industriale, service de
urgență la instalațiile de furnizare a apei,
servicii de instalare a canalelor de scurgere,
servicii de instalare de canale colectoare, servicii
de instalare de țevi, servicii de reparare a
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conductelor, servicii de reparare a canalelor de
scurgere, servicii de reparare a țevilor, servicii
de întreținere a conductelor de canalizare,
deparazitarea instalațiilor electrice, servicii de
instalații electrice, servicii de deparazitare pentru
instalații electrice, servicii de recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,
servicii de reparare de echipamente electrice și
de instalații electrotehnice, instalare și întreținere
de instalații termice solare, întreținere și reparare
de instalații termice solare, lucrări de instalații
termice, lucrări de instalații electrice.

───────

(210) M 2021 01464
(151) 24/02/2021
(732) G-MARK HUB S.R.L., COM.

MARGINEA NR. 220, CAM. 1,
JUDEŢ SUCEAVA, MARGINEA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

G - MARK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,

dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2021 01465
(151) 24/02/2021
(732) IEHOVA NISI S.R.L., STR.

MIHAI EMINESCU NR. 170, SAT
BĂTEȘTI, JUDEŢ PRAHOVA,
COMUNA BRAZI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPȘA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETA 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

MICU' RĂSFĂȚAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne,
mâncăruri preparate, alimente semipreparate și
gustări sărate.
43. Servicii de cazare temporară, servicii
oferite baruri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, prepararea
alimentelor, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de restaurant și bar.

───────
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(210) M 2021 01466
(151) 24/02/2021
(732) PICOFARM SRL, SOS.OLTENITEI

NR.220, JUDEŢ ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041256, ROMANIA

(540)

PIGOLINO

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.04.18;
25.01.19

(591) Culori revendicate:rosu, galben, alb,
albastru, roz, bej, maro

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

29. Carne şi produse din carne, mezeluri,
cârnaţi, salamuri, extracte din carne.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul a cărnii
și produselor din carne, promovarea comerciala,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de birou (administrație), servicii de
marketing comercial.

───────

(210) M 2021 01467
(151) 24/02/2021
(732) SALTEMPO SRL, CALEA

PRUTULUI NR. 87A, JUDEŢ
GALAŢI, GALATI, 800205, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

appetit gust deosebit

(531) Clasificare Viena:
05.03.06; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, verde deschis,
roşu

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

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, uleiuri şi
grăsimi comestibile.

───────
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(210) M 2021 01468
(151) 01/03/2021
(732) ALPHA BANK ROMANIA SA,

CALEA DOROBANŢILOR NR.
237B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010566, ROMANIA

(540)

Alpha Pay Online

(531) Clasificare Viena:
26.04.16; 14.05.23; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2955 C), albastru deschis
(Pantone 2159 C), gri (Pantone 8001
C), alb (Pantone 000C)

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie
sau de uz casnic, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și
educative, folii de plastic pentru documente, folii
și pungi pentru ambalat și împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar, clișee.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
constituire baze de date, contabilitate, audit,
consultanță, analiză de piață, prognoze
economice, management și consultanță
de management, marketing, prelucrarea
administrativă a ordinelor de cumpărare,
emiterea de facturi.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare,
servicii de creditare, emiterea de cărți de credit

și de debit, depozite de valori, schimb valutar,
colectarea debitelor, factoring, activități fiduciare,
consultanță financiară, servicii financiare, audit
fiscal, fonduri de investiții, garanții, servicii
bancare la domiciliu, asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, asigurări
în caz de accidente, actuariat, evaluări
financiare, lichidarea unor afaceri, investiții de
capital, servicii de închiriere (leasing), cecuri,
împrumuturi (finanţare), fonduri mutuale, servicii
de asigurare.
38. Telecomunicații, comunicare și transmitere
de informații prin telefon, e-mail, fax, acces
la baza de date, servicii de închirieri de
echipamente pentru telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
de cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate
de terți pentru a satisface nevoile persoanelor,
cercetare juridică, servicii privind litigiile,
mediere.

───────
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(210) M 2021 01469
(151) 24/02/2021
(732) GEORGE-EMANUEL AXINTE,

STRADA ALEXANDRU VLAHUTA
NR. 1, BL. M49, SCARA 2, ET. 4,
AP. 53, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IERBAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 350C), verde deschis
(Pantone 371C), alb

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
huse, coperți și dispozitive de strângere sau
fixare a hârtiei, de exemplu, dosare pentru
documente, clipsuri pentru bani, suporturi pentru
carnetele de cecuri, agrafe de birou, suporturi
pentru pașapoarte, albume, articole din hârtie
de unică folosință, respectiv: bavete, șervețele și
garnituri de masă din hârtie, articole fabricate din
hârtie sau carton, respiv: pungi de hârtie, plicuri
și cutii pentru ambalat,
statui, figurine și opere de artă din hârtie sau
carton, precum figurine din papier mâche (pastă
de hârtie), litografii înrămate sau neînrămate,
picturi și acuarele.

20. Containere nemetalice pentru depozitare şi
transport, produse de lemn, pluta, stuf, trestie,
răchită, corn, os, fildeș, chihlimbar, sidef, spumă
de mare, şi înlocuitori ai acestor materiale sau
din materiale plastice, socluri pentru ghivecele
de flori.
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunte şi
semințe brute şi neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale,
malț, cereale neprocesate, fructe și legume
proaspete, chiar și după spălare sau ceruire,
reziduuri de plante, alge neprocesate, lemn brut,
ouă fecundate pentru incubație, ciuperci și trufe
proaspete, deșeuri pentru animale, de exemplu,
nisip aromat, hârtie de culoarea nisipului pentru
animale de companie.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii prestate de persoane sau organizații
în special cu scopul de a ajuta în ceea
ce privește funcționarea sau managementul
unei întreprinderi comerciale, managementul
afacerilor sau la îndeplinirea funcțiilor comerciale
ale unei întreprinderi industriale sau comerciale,
serviciile prestate de către firmele de publicitate
care se ocupă în principal de comunicări publice,
declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de
difuzare și cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri,(cu excepția
transportului acestor^, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, respectiv
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, respectiv: distribuirea
de dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea
și publicarea de texte publicitare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de relații
publice, producția de programe tip teleshopping,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de asistență comercială, respectiv:
recrutarea de personal, negocierea de contracte
comerciale pentru alții, analiza prețului de
cost, servicii de agenții de import-export,
servicii de administrare referitoare la tranzacții
comerciale și evidențe financiare, respectiv:
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contabilitate, întocmirea extraselor de conturi,
audit comercial și financiar, evaluări de afaceri,
întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale,
administrarea comercială a licențelelor pentru
bunurile și serviciile aparținând altora, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor și înregistrărilor scrise, precum și
compilarea datelor matematice sau statistice,
lucrări de birou, respectiv: servicii de programare
și memento pentru întâlniri, căutare de date
în fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice.

───────

(210) M 2021 01470
(151) 24/02/2021
(732) SC BIONATIV SRL, STR. MINIS

NR. 8, BL. PM91, SC. B, ET. 1,
AP. 63, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ALBEENA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 24.09.03; 24.09.09

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
preparate sanitare pentru igiena personală,
altele decât articolele de toaletă, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
șampoane medicinale, săpunuri, loțiuni și paste

de dinți, suplimente dietetice destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai meselor,
alimente și băuturi dietetice, adaptate pentru uz
medical sau veterinar.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii prestate de persoane sau organizații
în special cu scopul de a ajuta în ceea
ce privește funcționarea sau managementul
unei întreprinderi comerciale, managementul
afacerilor sau la îndeplinirea funcțiilor comerciale
ale unei întreprinderi industriale sau comerciale,
serviciile prestate de către firmele de publicitate
care se ocupă în principal de comunicări publice,
declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de
difuzare și cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, strângerea la un loc, în folosul terților,
a  unei  game  variate  de  bunuri,  (cu 
excepția transportului  acestor),  permițând 
clienților  să vadă  și  să  cumpere  în  mod 
convenabilaceste bunuri, astfel de servicii pot 
fi  furnizate prin  intermediul  magazinelor  de 
vânzare cuamănuntul, al punctelor de vânzare 
cu  ridicata, prin  intermediul  automatelor 
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor 
cu  comandă  prin poștă  sau  prin  mijloace 
electronice, respectivprin intermediul site-urilor 
web  sau  al  emisiunilor de  tip  teleshopping, 
servicii  publicitare,  de marketing  și 
promoționale,  respectiv:  distribuirea de 
dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea și 
publicarea de texte publicitare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de relații
publice, producția de programe tip teleshopping,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de asistență comercială, respectiv:
recrutarea de personal, negocierea de contracte
comerciale pentru alții, analiza prețului de
cost, servicii de agenții de import-export,
servicii de administrare referitoare la tranzacții
comerciale și evidențe financiare, respectiv:
contabilitate, întocmirea extraselor de conturi,
audit comercial și financiar, evaluări de afaceri,
întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale,
administrarea comercială a licențelelor pentru
bunurile și serviciile aparținând altora, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor și înregistrărilor scrise, precum și
compilarea datelor matematice sau statistice,
lucrări de birou, respectiv: servicii de programare
și memento pentru întâlniri, căutare de date
în fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice.

───────
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(210) M 2021 01471
(151) 24/02/2021
(732) VIVACY COMIMPEX SRL,

STR. ORTANSEI NR. 29B, SAT
CLINCENI, JUD. ILFOV, COMUNA
CLINCENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROU 5,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VIVACY LEATHER
(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de reparare a tapițeriei
autovehiculelor, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor.

───────

(210) M 2021 01472
(151) 24/02/2021
(732) INTER CONECTER SRL, STR

CONSTANTIN MIU LERCA NR. 7/
C, AP. 3, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
300548, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Book of Love Finezza
FINE CHOCOLATE

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.11;
26.11.12; 26.11.13

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#6C3C2C), galben(HEX #6C3C2C)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01474
(151) 24/02/2021
(732) ASCENZA AGRO ROMANIA SRL,

BD. PIPERA 1/VII, NORD CITY
TOWER, ET. 5, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARINOVA, STR.
CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310151,
ROMANIA

(540)

AMULETTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Medii de cultivare (substraturi), îngrășăminte
și substanțe chimice destinate utilizării
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte și substanțe chimice utilizate în
agricultură, horticultură și silvicultură.
5. Preparate și articole pentru combaterea
dăunătorilor, fungicide pentru uz agricol,
erbicide, insecticide, pesticide agricole.,
biopesticide agricole, biopesticide de uz casnic

───────

(210) M 2021 01475
(151) 24/02/2021
(732) COSMO PHARM S.R.L., BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5, BL.
103, SC. 3, ET. 7, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS S.R.L., STR. CUȚITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040558,
ROMANIA

(540)

goodlife by COSMO PHARM

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.09; 26.13.25

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

clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.
32. Apă minerală.

───────

(210) M 2021 01476
(151) 24/02/2021
(732) SC PASTELLINI ZNOB SRL, STR.

ABRUDULUI NR. 17, JUDEȚUL
CLUJ , CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STRADA ȚEPES VODĂ NR. 130, ET.
1,AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PASTELLINI
HOMEMADE PASTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.09

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 01478
(151) 24/02/2021
(732) KRASINO SRL, STR. GHEORGHE

TITEICA NR. 43, JUDEȚUL
MEHEDINȚI, DROBETA TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, E. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

Krasino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

8. Furculițe, furculițe și linguri, furculițe pentru
melci, furculițe pentru fondue, furculițe de pește,
furculițe de salată, furculițe din metal prețios,
furculițe din argint masiv, furculițe de unică
folosință, cuțite, furculițe și linguri, tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), argintărie (cuțite,
furculițe și linguri), furculițe de masă din oțel
inoxidabil, linguri, furculițe și cuțite de masă din
plastic, linguri, furculițe și cuțite de masă pentru
bebeluși, linguri, linguri pentru saună, linguri de
supă, lingurițe de ceai, lingurițe pentru grepfrut,
lingurițe de cafea, linguri din oțel inoxidabil,
linguri din argint masiv, linguri de unică folosință,
linguri confecționate din metale prețioase, linguri
strecurătoare (unelte acționate manual), cuțite,
satâre (cuțite), răzuitoare (cuțite), cuțite pentru
pizza, cuțite de masă, cuțite de așchiere, cuțite
pentru fructe, truse de cuțite, cuțite pentru filetat,
cuțite de bucătărie, cuțite de abatoare, cuțite
de grădinărit, cuțite de măcelărie, cuțite pentru
decojire, cuțite pentru pescuit, cuțite pentru
bricolaj, cuțite de șpăcluit, suporturi pentru cuțite,
cuțite pentru covoare, cuțite de menaj, cuțite
pentru grapefruit, cuțite pentru brânzeturi, cuțite
pentru unt, cuțite de buzunar, cuțite pentru
legume, cutite de friptura, cuțite de lucru, cuțite
din ceramică, cuțite pentru altoit, cuțite de
vânătoare, cuțite din argint masiv, dispozitive

de ascuțit cuțite, cuțite pentru curățat pește,
cuțite de bucătărie (neelectrice), cuțite de întins
(tacâmuri), cuțite de măcelarie (neelectrice),
cuțite de jupuit animale, cuțite de tăiat fructe,
cuțite de brânză, neelectrice, cuțite pentru tăiat
carnea, cuțite pentru pizza, neelectrice.
21. Furculițe de servit, furculițe pentru grătar,
furculițe pentru friptură, furculițe de servit paste,
veselă, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
ustensile de bucătărie, cu excepția furculițelor,
cuțitelor și lingurilor, articole pentru gătit și
pentru servit masa, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, suporturi pentru linguri, linguri de
cafea, linguri pentru orez, linguri de servit,
linguri pentru zahăr, linguri pentru înghețată,
lingurițe pentru miere, linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), linguri pentru gătit și
servit, linguri de gheață (articole pentru bar),
linguri de amestecat (ustensile de bucătărie),
linguri de spumă (instrumente neelectrice pentru
bucătărie), linguri pentru gătit și servit, pentru
bucătărie, veselă, altele decât cuțite, furculițe
și linguri, spatule pentru orez (linguri pentru
servit orez gătit), linguri în stil japonez pentru
orez gătit (shamoji), linguri pentru gătit și servit
(ustensile de bucatarie), linguri plate pentru orez
gătit, în stil japonez (shamoji), tirbușoane cu
cuțite, blocuri pentru cuțite, căni, căni termos,
suporturi de căni, cești și căni, căni de băut,
căni din sticlă, căni de cafea, căni din ceramică,
căni de porțelan, căni de dimensiuni mici, căni
confecționate din ceramică, căni fabricate din
porțelan, căni cu pereți dubli, cești, cești de
ceai, cești de sake, capace pentru cești, seturi
de cafea formate din cești și farfurii, farfurii,
farfurioare, farfurii din sticlă, farfurii de unică
folosință, pahare de whisky, pahare de bere,
pahare de cocktail, pahare pentru margarita,
suporturi pentru pahare, nu din hârtie sau
material textil, pahare de coniac, pahare de
vin, pahare de lichior, pahare de rachiu, pahare
fără picior, pahare cu picior, pahare (veselă de
băut), pahare pentru băuturi digestive, pahare
fără picior (veselă pentru băut), tăvi de tacâmuri,
șervete din plastic pentru tacâmuri, tigăi, tigăi
neelectrice, tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru
ouă, tigăi pentru clătite, tigăi de prăjit, tigăi cu
mâner, tigăi de clătite suedeze, tigăi întinse
pentru gătit, tigăi de prăjit ouă, raclete pentru tigăi
și oale, capace pentru tigăi de prăjit, oale și tigăi
portabile pentru camping, oale și tigăi pentru gătit
(non-electrice), cratițe, cratițe metalice, capace
pentru cratițe, cratițe pentru fiert lapte, perii de
curățare pentru cratițe, oale de gătit, oale pentru
gătire lentă (neelectrice), oale duble pentru bain-
marie, oale de gătit sub presiune, suporturi
pentru capace de oale, oale cu presiune (vase
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de bucătărie), oale de gătit pentru utilizare în
cuptoare cu microunde.

───────

(210) M 2021 01479
(151) 24/02/2021
(732) MIDAR GROUP SRL, STRADA

1 DECEMBRIE1918 NR. 61,
JUDEȚUL ILFOV, ROȘU, 077042,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MONTANA DE POST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 01480
(151) 24/02/2021
(732) SOL-AIR SOLUTIONS SRL, STR.

TORENTULUI NR. 2-4, CLĂDIREA
4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021806, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SOL AIR SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 26.04.04; 29.01.12

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

clase:
39. Servicii în domeniul transportului şi
expedițiilor interne şi internaționale, servicii de
consultanță și brokeraj în transporturi, servicii
de colectare, depozitare şi distribuire de mărfuri,
servicii de curierat, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea și livrarea bunurilor, reîncărcarea
de distribuitoare automate și aparate automate,
închirierea de containere de depozitare, spații de
depozitare şi ambalaje în vederea transportului,
servicii de închiriere a navelor(navlosiri), servicii
de închiriere de vehicule, de orice fel, pentru
transport (pe calea ferată, pe șosea, prin aer
sau prin conducte), servicii de manipulare a
mărfurilor de import și export, operațiuni de
încărcare-descărcare, depozitarea de bunuri,
organizarea transportului pentru turiști, însoțirea
turiștilor, servicii de rezervare a locurilor de
călătorie.

───────

(210) M 2021 01481
(151) 24/02/2021
(732) EACCIDENT SRL, STR. ION

CREANGĂ NR. 10K, JUD
ILFOV, OTOPENI, 75100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

eAccident o mână de ajutor

(531) Clasificare Viena:
27.05.04

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#fc830b), albastru (HEX #064cbc)

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

36. Servicii în domeniul asigurărilor, servicii
asigurate de agenţi sau brokeri de asigurări,
serviciile oferite asiguraţilor de către agenţi sau
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brokeri de asigurări, servicii de subscriere de
asigurări.

───────

(210) M 2021 01482
(151) 24/02/2021
(732) COSMO PHARM S.R.L., BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5, BL.
103, SC. 3, ET. 7, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

goodcare by COSMO PHARM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

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

clase:
3. Produse cosmetice
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice de
uz medical, suplimente alimentare de uz medical

───────

(210) M 2021 01483
(151) 24/02/2021
(732) COSMO PHARM S.R.L., BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5, BL.
103, SC. 3, ET. 7, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

goodremedy by
COSMO PHARM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

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

clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice de
uz medical, suplimente alimentare de uz medical

───────

(210) M 2021 01484
(151) 24/02/2021
(732) COMITETUL OLIMPIC SI SPORTIV

ROMAN, BDUL. MĂRĂŞTI NR.
20A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011468, ROMANIA

(540)

SPORTUL SE JOACĂ



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

143

(591) Culori revendicate:bleu ( R31 G129
B191), albastru ( R15 G73 B123),
bleumarin (R1 G42 B67), alb (R255
G255 B255), roşu (R238 G60 B36)

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

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

───────

(210) M 2021 01486
(151) 24/02/2021
(732) B2B INTEGRATED SRL, STRADA

SUB CETATE NR. 14, AP 1, JUD.
CLUJ, CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

Dulciuri Cu Suflet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Prăjituri, prăjituri înghețate, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu fructe, prăjituri cu cremă,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu căpșuni, aluat
pentru prăjituri, ciocolată, prăjiturici uscate
(patiserie), prăjituri cu migdale, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri pavlova preparate cu alune,
prăjituri pavlova cu gust de alune, dulciuri,
dulciuri cu caramel, dulciuri din ciocolată,
dulciuri glazurate cu caramel, dulciuri de casă,
dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale care conțin lapte, dulciuri
(bomboane) care conțin fructe, rulada de bezea,
pavlova, carrot cake

───────

(210) M 2021 01487
(151) 24/02/2021
(732) COSMO PHARM S.R.L., BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5, BL.
103, SC. 3, ET. 7, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

goodhealth by
COSMO PHARM

(531) Clasificare Viena:
26.02.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.13

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

clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.
32. Apă minerală.

───────
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(210) M 2021 01488
(151) 24/02/2021
(732) CBA PARTNERS SRL, CALEA

BACIULUI NR. 1- 3, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
EUGEN BROTE NR. 8, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ALIANȚA LOCAL

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 18.01.19; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#D60020), negru (HEX #333333)

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

29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări şi
carne de vânat, extracte din carne, produse din
peşte, înlocuitori de carne pe bază de legume,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte, salate gata preparate, salate de fructe,
deserturi pe bază de iaurturi, deserturi bazate
pe fructe, băuturi pe bază de lapte, băuturi
pe bază de soia, deserturi pe bază de lapte,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-
uri) pe bază de creveţi, măsline preparate,
pastă de măsline preparate, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fistic, nuci (procesate), stafide,
alune (procesate), arahide, migdale preparate,
seminţe procesate, amestecuri de fructe
confiate, amestecuri de fructe şi nuci preparate,
amestecuri de fructe uscate, batoane pe bază
de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
înlocuitori de lapte, produse din soia, iaurturi
cu seminţe, uleiuri şi grăsimi comestibile, supe,
supe creme din legume, mâncăruri preparate
care conţin legume, mâncăruri preparate care
conţin în principal ouă, produse din peşte
preparate, pentru consum uman, icre de peşte,

preparate, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate,
mâncăruri preparate constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, tahini,
produse tartinabile pe bază de legume, produse
tartinabile pe bază de alune, produse tartinabile
pe bază de carne și/sau peste, roșii decojite,
roșii conservate, roșii, preparate, concentrat de
roșii, suc de roșii pentru gătit, tocană instant,
fasole conservată, concentrate (bulion), fiertură,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole în
conservă, fasole roșie cu ardei iute, fasole cu
carne de porc la conservă, brânzeturi, brânză
prelucrată, brânză rasă, brânză topită, brânză
scursă, brânză tartinabilă, brânzeturi proaspete,
brânzeturi maturate, creme de brânză, sosuri
de brânză, amestecuri de brânză, brânzeturi
proaspete nematurate, brânză cu pastă moale,
cașcaval, cașcaval afumat, carne de porc,
la conservă, conserve de carne de pasăre,
conserve de carne, băuturi pe bază de produse
lactate, caș, iaurt, iaurt de băut, produse lactate,
lapte, mix de brânzeturi, tobă (produs din carne),
sosuri pe bază de lactate, ardei iuți conservați,
cepe (legume) conservate, conserve de legume,
conserve și murături, ciuperci, preparate,
dovlecei (legume conservate), extracte din
legume pentru gătit (sucuri), fructe în conservă,
legume conservate, legume în conservă, legume
decojite, legume gătite, legume în saramură,
leguminoase conservate, mazăre conservată,
prune conservate, spanac la conserve, spanac
(pregătit), tangerine (citrice) conservate, tocană
pe bază de carne și legume, vinete preparate,
varză preparată, produse din carne.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cacao si/sau
ciocolată, băuturi gata preparate pe bază de ceai
(nemedicamentoase), orez, făină preparate din
cereale, popcorn, gustări pe bază de cereale,
gustari sarate si/sau dulci fabricate din cereale
sub forma expandată și/sau extrudata, cereale
pentru micul dejun, produse pentru micul dejun
ce conțin cereale, batoane de cereale și batoane
energizante, pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă (apă îngheţată),
feluri de mâncare bazate în special pe orez,
mâncăruri preparate bazate în special pe paste,
pizza, sandvişuri, hot-dog (sandvişuri), humus
(pastă de năut).
32. Ape minerale și carbogazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi din legume şi sucuri din legume,
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smoothies, băuturi granita nealcoolice, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare, sorbeturi
(băuturi).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare, comercializarea în magazine en-
gross şi en-detail a cărnurilor, a peştilor, a
fructelor de mare şi moluştelor comestibile, cu
excepţia celor vii, a produselor lactate şi a
înlocuitorilor, a uleiurilor şi grăsimilor, a ouălor
şi produselor din ouă, a cărnurilor de pasăre
şi a cărnurilor de vânat, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii fiind asigurate
de magazine en gros sau en detail, lanţ
de magazine, supermarketuri, hypermaketuri,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură cu
alimente pentru copii, produse alimentare,
mâncăruri gata preparate, condimente și sosuri,
produse de patiserie, hrana și accesoriile
pentru animale, cafea, cacao, ceai,zahăr,orez,
carne și produse din carne, conserve din
carne, extracte din carne, produse congelate,
înghețată, mâncăruri congelate gata preparate,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine,,supermarket-uri,hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legatură cu
produse lactate,brânzeturi,înlocuitori de lapte,
oua, gemuri, dulcețuri, fructe conservate, legume
conservate,legume uscate, sucuri de gătit,
compoturi,făină și produse cerealiere,miere și
produse apicole, semințe preparate, paste
făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non alcoolice,
băuturi dulci, băuturi racoritoare, sucuri din
fructe, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu uleiurile alimentare, alimentele
dietetice, alimente inlocuitori de carne, alimente
bio, sucuri din legume, ape minerale, fructe
proaspete și legume, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine,magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legatură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par,deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp,creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru maini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,

magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legatură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel de
ras, after shave,aparate de ras clasice,accesorii
aparate de ras clasice, spumă si săruri de
baie,tratamente ingrijire corp, ceară, benzi si
creme depilatoare, accesorii depilare, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri in legatura cu
plasturi, bureți de baie,tratamente si mască
de par, accesorii tuns si vopsit, vopsea de
par si oxidant, fixativ si spuma de par, perii
de par si piepteni, balsam de par, ceară
de par si gel, foarfece de tuns, produse
ingrijire barba si mustata, lubrifianti, geluri
si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulti, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legatură cu produse
autobronzante, produse cu protectie solara,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru ingrjirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legatură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe,detergent de
rufe, balsam de rufe soluții anticalcar, solutii
curățat pete,solutii întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscatoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curatare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legatură cu produse de
curățare pentru bucătarie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, solutii suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, solutii desfundat tevi,
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servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legatură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de ingrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureti
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosinta, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare
tip sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare
de sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane
pentru sticle de vin, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură cu
recipiente pentru băuturi, paie pentru băut, căni,
toarte pentru căni, găletușe pentru cuburi de
gheață, zaharnițe, ceainice pentru ceai, oale,

platouri, poșuri pentru cremele folosite pentru
decorare, uleiuri și grăsimi tehnice, vaseline,
lumânări, becuri, brichete, cărbune fosil, articole
de grădină, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legatura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare
cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, alimente și accesorii
pentru animale domestice,hrană și accesorii
pentru animale de companie, accesorii pentru
fumători, produse din tutun, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, organizarea
şi gestionarea programelor de loializare a
clienţilor în scopul promovării vânzărilor, servicii
de fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi/sau publicitar, organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discounturi şi/sau stimulente pentru
client prin carduri de reducere, vouchere,
carduri de fidelitate, organizarea de trageri
la sorţi cu premii în scopuri promoţionale
si publicitare, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, servicii de card de
loialitate, demonstraţii cu produse, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de carduri
de discount şi vouchere, promovarea vânzării
de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării de
produse prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit, promovarea
vânzării de produse prin oferirea de discount-
uri ori promoţii, organizarea, utilizarea şi
monitorizarea de programe de loialitate pentru
clienţi şi scheme de recompensare în scopul
promovării vânzărilor, servicii de merchandising
(vânzare) pentru produse, servicii de publicitate,
marketing și promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
distribuirea materialelor publicitare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, colectarea, ambalarea,
depozitarea, transportul și livrarea mărfurilor,
livrarea de alimente și băuturi, livrarea de
bunuri şi produse, livrarea mărfurilor comandate
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prin corespondență sau pe internet, servicii de
ambalare, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
ambalarea bunurilor, servicii de distribuire,
distribuția (livrarea) mărfurilor, servicii de
logistica de transport, furnizarea de informaţii în
domeniul transportului, ambalare şi depozitare
de mărfuri.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări(snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii pentru asigurarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 01489
(151) 24/02/2021
(732) AVANPOST PRODUCTION

SRL, STR. PARANGULUI NR.
76, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BEST IN GLASS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producție de filme, altele decât pentru filmele
cu scop publicitar.

───────

(210) M 2021 01490
(151) 24/02/2021
(732) AVANPOST PRODUCTION

SRL, STR. PARANGULUI NR.
76, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NOROC!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

41. Producție de filme, altele decât pentru filmele
cu scop publicitar.

───────

(210) M 2021 01492
(151) 24/02/2021
(732) FORCEFIT TITAN S.R.L., SAT

JOSENI NR. 820, JUDETUL
HARGHITA, COMUNA JOSENI,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

FOODNET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
maro

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

9. Aplicație software descărcabilă pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software descărcabile și platforme digitale
de telefonie, aplicații software descărcabile,
software pentru planificare, software interactiv
pentru afaceri, software pentru comunicarea
de date, software pentru furnizori de soluții
digitale, software interactiv pentru baze de
date, software de calculator pentru căutarea
de date, software de marketing pentru motoare
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de căutare, software pentru managementul
relațiilor cu clienții (crm), software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea de
date și fișiere și pentru baze de date, software
care permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și de
stocare fără conținut.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, promovarea comercială, servicii de
promovare, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
promovare de produse și servicii pentru terți,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii.
39. Transport și livrare de bunuri, livrare de
alimente, servicii de transport de alimente, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,
servicii de livrare, servicii de livrare a alimentelor.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, servicii științifice
și tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 01493
(151) 24/02/2021
(732) IN MEMORIAM S.R.L., STR. LUIS

PASTEUR, NR. 69, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

IN MEMORIAM ORADEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.13.25; 25.01.25

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro, negru

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la produse bisericeşti şi funerare
de orice tip, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse bisericeşti şi funerare de orice
tip, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
39. Servicii de transport pentru persoanele
decedate, servicii de transport funerar.
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii oferite de pompe funebre,
servicii de îmbălsămare, servicii de incinerare,
consultanţă în domeniul obţinerii documentelor
de stare civilă şi locuri de veci, consultanţă
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aranjamente funerare, organizarea de întâlniri
religioase, servicii de îmbălsămare.

───────

(210) M 2021 01494
(151) 24/02/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)

PALL MALL. MAKE A
MOVE. BE IN THE FLOW.

LIVE THE MOMENT.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 01495
(151) 24/02/2021
(732) VINCOM DISTRIBUTION SRL,

STR. ZIZINULUI, NR. 158,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Acord

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 10.01.03

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

clase:
34. Țigări, tutun.

───────
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(210) M 2021 01496
(151) 24/02/2021
(732) VINCOM DISTRIBUTION, STR.

ZIZINULUI, NR. 158, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

STONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 10.01.03

(591) Culori revendicate:negru, maro,
portocaliu, galben

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

34. Țigări, tutun.
───────

(210) M 2021 01497
(151) 24/02/2021
(732) BUENO LACT SRL, STR.

SPICULUI NR. 4B, JUDETUL SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

BUENO LACT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse lactate.

───────

(210) M 2021 01499
(151) 25/02/2021
(732) CRISTINA TEODORA BUCUR,

SOS. PANTELIMON NR.287A,
BL.10A, SC.1, ET.2, AP.8, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021615, ROMANIA

(540)

Cristina Bucur Cooking
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Bambus, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, coșuri împletite, coșuri de brutărie,
coșuri nemetalice (altele decât coșurile de
gunoi), coșuri decorative din paie, coșuri
decorative din răchită, coșuri decorative din
lemn, coșuri de picnic (neaccesorizate), panere
(coșuri) pentru transportarea de obiecte, coșuri
de compost din materiale nemetalice, coșuri,
cu excepția celor din metal, coșuri nemetalice
de transportat animale domestice, coșuri de
dormit pentru nou-născuți, coșuri de dormit
pentru animale domestice, nu din metal, coșuri
(panere), coșuri, nemetalice, coșuri pentru câini,
coșuri din nuiele, coșuri pentru pisici, coșuri
pentru bebeluși, coșuri pentru copii, coșuri din
plastic (altele decât coșurile de gunoi), coșuri
pentru flori, din răchită.
21. Tăvi pentru scurs, tăvi pentru desert, tăvi de
servit, tăvi pentru brioșe, tăvi pentru prăjituri, tăvi
pentru semințe, tăvi turnante (pentru bucătărie),
tăvi de uz casnic, tăvi și forme de copt, tăvi și
forme de copt (nu jucării), tăvi pentru servit, nu
din metale prețioase, tăvi de copt fără margini,
din metal comun.
35. Servicii de comerţ online.

───────
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(210) M 2021 01500
(151) 25/02/2021
(732) ADRIAN-RADU CHETA,

STR.SFINTA VINERI NR.32,
BL.C18, SC.A, ET.1, AP.5, JUD.
SĂLAJ, ZALĂU, 450086, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

La Naşu

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 02.01.05; 27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu ridicata, on-line şi cu amănuntul,
servicii de agenţii de import-export.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01501
(151) 25/02/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)

TUBE FILTER FOR A
CONSISTENT DELIVERY

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

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

───────
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(210) M 2021 01502
(151) 25/02/2021
(732) SERGIU-GEORGE IGNĂTESCU,

STR. ANA IPĂTESCU NR. 6, BL.
D1, SC. B, AP. 7, JUD. SUCEAVA,
MUNICIPIUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Café Inés CAFÉ CON AMOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 05.03.13

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii de marketing'
domeniul restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
consiliere în afaceri privind francizarea, asistență
comercială privind sistemul de franciză, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
restaurant, servicii de cafenea, servicii de bar.

───────

(210) M 2021 01503
(151) 25/02/2021
(732) SC SERIND SRL, STR. CAMPULUI

91, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
300554, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

VINIERA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2021 01504
(151) 25/02/2021
(732) JUDEŢUL BIHOR - CONSILIUL

JUDEŢEAN BIHOR, STR. PARCUL
TRAIAN NR. 5, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

"Familia - revistă de cultură"
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Publicare de reviste, altele decât cele
publicitare.

───────
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(210) M 2021 01505
(151) 25/02/2021
(732) VIS CONSTRUCT SRL, STR.

DIONISIE ROMAN NR. 2, AP. 16,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

atelier DULCE AMARUI
PRAJITURI RAW VEGAN

(531) Clasificare Viena:
08.01.16; 05.07.24; 25.01.05

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
193C), negru (Pantone Black 6C), bej
(Pantone 7401C), galben (Pantone
1225C), mov (Pantone 3566C), alb

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte produse similare sub formă
de înghețată, comestibile, produse de cofetărie
cu migdale, preparate aromatice alimentare,
biscuiți/fursecuri, chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază de
mușețel, ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
spume de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru torturi, spume (paste) de ciocolată cu
nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază de
ciocolată, spume (paste) de întins pe pâine pe
bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao, arome de cafea, băuturi din
cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahar, cremă din ouă și lapte,

spume pentru desert (produse de cofetărie),
aluat, colțunași pe bază de făină, jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), turtă dulce, halva,
batoane de cereale bogate în proteine, ceai cu
gheață, gheață comestibilă, clătite kimchi, lemn
dulce (produse de cofetărie ), dropsuri (produse
de cofetărie )/pastile (produse de cofetărie ),
macarons, marțipan, glazură oglindă, mușii, terci
de ovăz, clătite, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, produse
de cofetărie cu arahide, biscuiți petit-beurre,
praline, budinci, quiche (tartă), prăjituri de orez,
budincă de orez, gustări pe bază de orez, griș,
biscuiți din orez, profiterol, cornuri (produse de
patiserie), cremă de zahăr ars, macarons din
nucă de cocos, înghețate pe băț, nuga, dulciuri,
tarte, băuturi pe bază de ceai, vafe belgiene,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate),
sirop de agave, pastă de migdale, pudră de tort,
preparate din cereale, biscuiți sărăți și uscați,
sos de merișoare (condiment), dulce de leche
(dulceață de lapte), coulis de fructe (sosuri),
ghimbir pudră, înghețată, biscuiți cu malț, mentă
pentru produse de cofetărie, îndulcitori naturali,
pates de croute (plăcinte), bomboane mentolate,
quinoa procesată, topioca.

───────

(210) M 2021 01506
(151) 25/02/2021
(732) ALEXANDRU-CEZAR DOAGĂ,

STRADA ION MINULESCU NR.
15, JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

CICLO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(HEX #0d91f3), albastru închis (HEX
#3d38ed)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

154

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

35. Servicii oferite de un furnizor, respectiv
asistență în conducerea sau administrarea
întreprinderilor industriale sau comerciale,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
respectiv dezvoltarea de concepe publicitare.
39. Servicii de închirieri de biciclete.

───────

(210) M 2021 01507
(151) 25/02/2021
(732) LIVIU ADRIAN MOSUTAN,

MUNICIPIUL GHERLA NR. 146,
JUDEȚUL CLUJ, BAITA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

A AMBASADOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.09

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 01508
(151) 25/02/2021
(732) SVN ROMANIA REAL ESTATE

ADVISORS SRL, STR. PARIS NR.
12, PARTER, CAM. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011816, ROMANIA

(540)

AR ART PROPERTY
DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (HEX #aeadb3,
HEX #2e2e38, HEX #72717f)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

155

(210) M 2021 01509
(151) 25/02/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)

NANO. FOR A
CONSISTENT DELIVERY

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

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

───────

(210) M 2021 01510
(151) 25/02/2021
(732) SC DISTRIKTAP SRL, PIAȚA 1

DECEMBRIE NR. 4-6, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410068, BIHOR,
ROMANIA

(540)

DISTRIKT RESIDENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de demolări de
clădiri.

───────

(210) M 2021 01512
(151) 25/02/2021
(732) SC DAVER AMBIENT SRL, STR.

G-RAL DRAGALINA NR 13, JUD.
BRAŞOV
, SACELE, 505600, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DAVER AMBIENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 24.15.21

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

11. Instalații sanitare
───────
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(210) M 2021 01513
(151) 25/02/2021
(732) FACILITY DISTRIB, STR. GH.

DONICI, NR. 1 BIS, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

SfS CHEMICALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 26.07.01; 29.01.12

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

clase:
1. Materiale filtrante (produse chimice),
materiale fotosensibile (produse chimice),
produse chimice folosite la producția de
cerneluri, produse chimice folosite la producția
de cerneală de tipar, produse chimice folosite
în xerografie, produse chimice folosite la
electrofotografie, produse chimice folosite pentru
imprimare sau tipărire de texte, imagini, cuvinte
sau elemente grafice, produse chimice folosite
în termografie (altele decât cele de uz medical
sau veterinar), produse chimice folosite în
fotografie, produse chimice folosite la tipărirea
ziarelor, produse chimice folosite la imprimare
prin transfer, produse chimice folosite la
tipărire, produse chimice folosite în reprografie,
produse chimice folosite la decaparea plăcilor,
produse chimice fotosensibile, produse chimice
litografice, produse chimice pentru curățarea
filmelor (pelicule), produse chimice pentru
fabricarea de produse fotografice, produse
chimice pentru filtrarea apei, produse chimice
pentru imprimare, produse chimice pentru
prelucrarea filmelor radiografice sensibilizate

care nu sunt impresionate, produse chimice
pentru prelucrarea plăcilor fotografice, produse
chimice pentru repografie, produse chimice
pentru testarea soluțiilor pentru revelatoarele
fotorezistente epuizate, produse chimice utilizate
în litografie, produse chimice antispumante
folosite în industria materialelor plastice, produse
chimice folosite la realizarea poliuretanilor,
produse chimice folosite pentru producerea
poliuretanilor, produse chimice în stare brută
pentru fabricarea rășinilor poliuretanice, produse
chimice antispumante folosite în industria
adezivilor, produse chimice folosite la prepararea
substanțelor adezive, produse chimice folosite
la lipire (altele decât cele de uz casnic sau de
papetărie), amestecuri de produse chimice și
microorganisme pentru fertilizarea compostului,
produse chimice pentru horticultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, polimeri utilizați la fabricarea
produselor chimice agricole, produse chimice
destinate utilizării în agricultură, produse chimice
folosite în compozițiile de erbicide, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite ca produse intermediare la fabricarea
de pesticide, produse chimice folosite în
silvicultură, produse chimice folosite la producția
de regulatoare pentru creșterea insectelor,
produse chimice folosite în horticultură
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice folosite la
tratamentul în urma efectelor dăunătoare
ale mediului asupra plantelor, produse
chimice folosite în compozițiile de pesticide,
produse chimice folosite în pesticide, produse
chimice folosite în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice folosite în
agricultură, produse chimice pentru corectarea
solurilor, produse chimice pentru îmbunătățirea
solurilor (cu excepția celor sterilizante),
produse chimice pentru îmbunătățirea solului,
produse chimice pentru îmbunătățirea solurilor,
produse chimice pentru inhibarea creșterii
buruienilor, produse chimice pentru păstrarea
prospețimii florilor tăiate, produse chimice
pentru protejarea semințelor agricole (altele
decât fungicidele, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru tratarea
bolilor plantelor, produse chimice supresoare
de praf pentru utilizare pe cereale, produse
chimice utilizate în industria agrochimică
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru protecția
contra bolilor viței de vie, acoperiri hidrofobe
folosite la zidărie (produse chimice, altele decât
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vopselele), acoperiri impermeabile (produse
chimice, altele decât vopselele), acoperiri pe
bază de produse chimice rezistente la uzură
pentru jgheaburile de sortare, acoperiri pentru
impermeabilizare (produse chimice), acoperiri
rezistente la intemperii (produse chimice,
altele decât vopsele), activatoare (produse
chimice), agenți de acoperire (produse chimice),
alții decât vopsele, produse chimice pentru
analize de laborator, cu excepția celor de
uz medical sau veterinar, catalizatori folosiți
la fabricarea produselor chimice industriale,
celule reconstituite pentru testarea eficacității
produselor chimice, compoziții și materiale
chimice utilizate la fabricarea produselor
cosmetice, compuși de etanșare pentru
folosirea în construcții (produse chimice),
conservanți pentru metal (produse chimice),
conservanți pentru metale (produse chimice),
produse chimice pentru decolorarea grăsimilor,
etaloane de referință (produse chimice)
de uz industrial, ingrediente chimice active
folosite la fabricarea produselor farmaceutice,
învelișuri protectoare impermeabile (produse
chimice), lichid de acoperire (produse chimice),
lichide pe bază de produse chimice pentru
fabricarea benzilor, produse chimice contra
mălură, materiale pentru acoperiri de suprafață
(produse chimice), altele decât vopsele, materii
prime (produse chimice) pentru prepararea
produselor cosmetice, produse chimice pentru
mătuirea sticlei, modificatori reologici (produse
chimice) folosiți în domeniul materialelor
de acoperire, mordanți enzimatici (produse
chimice) pentru industria de prelucrare a
blănurilor, preparate chimice destinate utilizării la
fabricarea produselor lactate, preparate chimice
destinate utilizării în industria produselor lactate,
preparate chimice folosite ca produse pentru
inhibarea coroziunii, preparate chimice folosite
la fabricarea produselor de lustruire a podelelor,
preparate chimice pentru a fi utilizate la
fabricarea de produse farmaceutice, preparate
pentru hidroizolare (produse chimice), produse
adsorbante chimice, produse chimice alcaline de
galvanizare pentru substanțe metalice, produse
chimice (altele decât cele de uz casnic) în
formă lichidă folosite pe post de detartrant,
produse chimice anorganice folosite în industrie,
produse chimice anti-mătuire, produse chimice
anti-mucegai pentru prevenirea dezvoltării
mucegaiului, produse chimice antispumante
pentru refacere, produse chimice antispumante,
produse chimice auxiliare pentru industria textilă,
produse chimice auxiliare pentru industria
hârtiei, produse chimice auxiliare folosite la
închegarea lacurilor, produse chimice brute,

produse chimice ca inhibitori pentru creșterea
microbiană în carburanți (altele decât cele
pentru uz medical și veterinar), produse chimice
care absorb lichidul, produse chimice care
conțin aditivi cu proprietăți pentru stingerea
incendiilor, produse chimice clorurate, produse
chimice colorimetrice, produse chimice contra
mătuirii geamurilor, produse chimice, cu excepția
pigmenților, pentru fabricarea smalțului, produse
chimice cu proprietăți de cristale lichide, produse
chimice cu utilizare în biotehnologie (de uz
industrial), produse chimice de acoperire folosite
pentru impermeabilizare, produse chimice de
albire folosite în procesul de fabricație, produse
chimice de cromatografie, produse chimice
de etanșare pentru țigle, produse (chimice)
de etanșare pentru etanșeizarea suprafețelor,
produse chimice de etanșare penetrante, pentru
piatra naturală, produse chimice de luciu pentru
uz industrial, produse chimice de protecție
împotriva intemperiilor, altele decât vopselele,
produse chimice de răcire, produse chimice de
uz industrial anorganice, produse chimice de
uz industrial pentru avivarea culorilor, produse
chimice derivate din lapte, produse chimice
derivate din petrol, produse chimice destinate
industriei și domeniului științific, produse chimice
fine, produse chimice floculante pentru tratarea
apei reziduale și a apei supusă unor procese
industriale, produse chimice fluorescente folosite
ca etichetă fluorescentă, produse chimice
fluorescente, produse chimice folosite în
analiza (altele decât cele de uz medical și
veterinar), produse chimice folosite la fabricarea
produselor abrazive, produse chimice folosite
la polimerizare, produse chimice folosite în
industria automobilelor, produse chimice folosite
în industria cauciucului, produse chimice folosite
la prevenirea depunerii calcarului (altele decât
cele de uz casnic), produse chimice folosite în
industria utilajelor de precizie, produse chimice
folosite la fabricarea de ecrane cu cristale lichide,
produse chimice folosite la fabricarea plăcilor
cu circuite imprimate, produse chimice folosite
în industria galvanoplastiei, produse chimice
folosite la prelucrarea metalului, produse chimice
folosite în industria gazelor, produse chimice
folosite în industria aeronautică, produse chimice
folosite la rafinarea hidrocarburilor lichide,
produse chimice folosite la forajul sondelor,
produse chimice folosite în fabricarea de
produse farmaceutice, produse chimice folosite
în industria clorurii de polivinil, produse chimice
folosite la prevenirea efectelor dăunătoare ale
mediului asupra plantelor, produse chimice
folosite în piscicultură (altele decât produsele
farmaceutice), produse chimice folosite la
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formarea puțurilor de apă, produse chimice
folosite în carburanți pentru motoare cu reacție,
produse chimice folosite la fabricarea hârtiei,
produse chimice folosite la tratarea ațelor,
produse chimice folosite la tratarea firelor
textile, produse chimice folosite la tratamentul
fluxurilor de deșeuri, produse chimice folosite
ca ingrediente în timpul procesului de fabricație,
produse chimice folosite ca produse auxiliare
la galvanoplastie, produse chimice folosite
în electrografie, produse chimice folosite în
procesele de placare cu nichel, produse
chimice folosite în industria electrică, produse
chimice folosite la filmele de protecție, produse
chimice folosite la placarea suprafețelor care
nu sunt conductoare cu metale, produse
chimice folosite la placarea metalului, produse
chimice folosite ca inhibitori din cauza gustului
acestora, produse chimice folosite ca repelenți
din cauza gustului acestora, produse chimice
folosite ca agenți de aversiune din cauza
gustului acestora, produse chimice folosite
în industria electronicelor, produse chimice
folosite în industria hârtiei, produse chimice
folosite la testele de imunologie (altele decât
cele de uz medical sau veterinar), produse
chimice folosite la băile de imersie (altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar),
produse chimice folosite în bazinele cu pești
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice folosite la fabricarea materiilor colorante,
produse chimice folosite în industrie, produse
chimice folosite la tratarea fibrelor textile (altele
decât cele pentru spălătorie), produse chimice
folosite în industria semiconductoarelor, produse
chimice folosite la îndepărtarea azbestului,
produse chimice folosite la îndepărtarea
vopselei, produse chimice folosite la umplerea
aerosolilor, produse chimice folosite la tratarea
metalului, produse chimice folosite la fabricarea
de cipuri semiconductoare, produse chimice
folosite ca agenți de aversiune din cauza
mirosului acestora, produse chimice folosite ca
repelenți din cauza mirosului acestora, produse
chimice folosite ca inhibitori din cauza mirosului
acestora, produse chimice folosite în acvarii
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice folosite la fabricarea de componente
electronice, produse chimice folosite la inițierea
întăririi vopselelor, produse chimice folosite
la tratarea hidrocarburilor lichide, produse
chimice folosite în procesele de extracție,
produse chimice folosite la obținerea reacțiilor
de polimerizare în lanț a acidului nucleic
(altele decât cele de uz medical și veterinar),
produse chimice folosite la tratarea suprafețelor
metalice, produse chimice folosite la fabricarea

betonului, produse chimice folosite la formarea
puțurilor de petrol, produse chimice folosite la
vizualizarea rezultatelor electroforezei, produse
chimice folosite la diazotipie, produse chimice
folosite la prevenirea condensării, produse
chimice folosite în industria petrolului, produse
chimice folosite la neutralizarea substanțelor
radioactive, produse chimice folosite la
forarea sondelor geotermale, produse chimice
folosite la prelucrarea cauciucului natural,
produse chimice folosite la fabricarea celulelor
solare, produse chimice folosite la prepararea
produselor capilare, produse chimice folosite la
multiplicarea numărului de acizi nucleici (altele
decât cele de uz medical și veterinar), produse
chimice folosite la formarea sondelor de gaz,
produse chimice împotriva înghețului, produse
chimice în formă lichidă folosite ca decapanți,
produse chimice în formă lichidă folosite ca
baie de luciu, produse chimice industriale
pentru indicarea încheierii unui proces de
sterilizare, produse chimice industriale folosite
la fabricarea de vopsele, produse chimice
industriale folosite la fabricarea de firnisuri,
produse chimice industriale folosite la fabricarea
de lacuri, produse chimice industriale utilizate
în fabricarea de conservanți, produse chimice
industriale folosite la fabricarea coloranților,
produse chimice industriale folosite la fabricarea
de mordanți, produse chimice industriale folosite
la tratarea apei de răcire în sistemele de
răcire cu recirculare, produse chimice organice
de uz industrial, produse chimice pe bază de
cobalt, produse chimice pe bază de nichel,
produse chimice pe bază de cupru, produse
chimice pentru a neutraliza aliaje inoxidabile din
oțel, fier și metale de diverse culori, produse
chimice pentru absorbție, produse chimice
pentru acoperirea instrumentelor odontologice
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice pentru acvarii, produse chimice
pentru acvaforte, produse chimice pentru
acoperirea instrumentelor chirurgicale (altele
decât produsele farmaceutice), produse chimice
pentru acoperirea instrumentelor medicale
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice pentru accelerarea combustiei, produse
chimice pentru acoperirea instrumentelor
veterinare (altele decât produsele farmaceutice),
produse chimice pentru adăugare în lubrifianți
pentru descarbonizare, produse chimice pentru
adsorbție, produse chimice pentru călire folosite
la prelucrarea metalelor, produse chimice
pentru călire folosite la sudură, produse
chimice pentru colorarea emailurilor, produse
chimice pentru conservarea produselor în timpul
stocării, produse chimice pentru confecționarea
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de plăci, produse chimice pentru combustie,
produse chimice pentru combaterea mălurii,
produse chimice pentru controlul poluării
mediului înconjurător, produse chimice pentru
curățat coșuri de fum, produse chimice pentru
decolorarea uleiurilor, produse chimice pentru
decontaminarea spațiilor contaminate, produse
chimice pentru decalaminarea motoarelor,
produse chimice pentru dizolvarea oxigenului
din apă, produse chimice pentru epurare,
produse chimice pentru fabricarea de adezivi,
produse chimice pentru fabricarea lianților,
produse chimice pentru fabricarea de straturi
de protecție, produse chimice pentru fabricarea
produselor de toaletă, produse chimice pentru
gravare, produse chimice pentru îmbunătățirea
rezistenței la coroziune, produse chimice pentru
impermeabilizare, produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
repararea acestora, produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
întărirea acestora, produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
protejarea acestora, produse chimice pentru
încleiere, produse chimice pentru întreținerea
cablurilor de polietilenă, produse chimice pentru
tratarea deșeurilor periculoase, produse chimice
pentru tratarea materialelor textile, produse
chimice pentru tratarea firelor textile, produse
chimice pentru tratarea de fire textile, produse
chimice pentru tipare offset, produse chimice
pentru straturi de suprafață pentru LCD,
produse chimice pentru prepararea vopselelor,
produse chimice pentru prepararea pigmenților,
produse chimice pentru prepararea produselor
mirositoare, produse chimice pentru prepararea
aromelor, produse chimice pentru prepararea
parfumurilor, produse chimice sub formă de
amplificatori pentru spumă, produse chimice
sub formă de aditivi pentru ciment, produse
chimice sub formă de lubrifianți solubili în apă,
produse chimice sub formă de amplificatori
ai capacității de spălare ale detergenților,
produse chimice utilizate în industria de
rafinare a petrolului, produse chimice utilizate în
industria petrochimică, produse chimice utilizate
în industria agrochimică, produse chimice
utilizate în cromatografie (altele decât cele
de uz medical și veterinar), produse chimice
pentru curățarea radiatoarelor, săruri (produse
chimice), schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de sodiu (produse chimice), soluții de
etanșare pentru etanșarea motoarelor (produse
chimice), soluții-tampon (produse chimice),
produse chimice contra mătuirii sticlei, produse
chimice pentru vopsirea sticlei, substanțe anti-
gripare (produse chimice), substanțe chimice

destinate utilizării la dezvoltarea de produse
biotehnologice, substanțe chimice folosite la
fabricarea produselor de toaletă parfumate,
substanțe chimice folosite la fabricarea
produselor cosmetice parfumate, substanțe
chimice pentru fabricarea produselor insectifuge,
vanilină (produse chimice industriale), produse
chimice pentru stingerea incendiilor, produse
chimice ignifuge, etaloane de referință (produse
chimice) folosite în scopuri științifice, produse
chimice anorganice folosite în știință, produse
chimice de laborator pentru uz științific,
produse chimice pentru diagnosticare (în
domeniul științific), produse chimice utilizate
în domeniul științific, produse chimice pentru
fabricarea produselor cosmetice, substanțe
chimice destinate utilizării la fabricarea
produselor de cofetărie, aditivi de detergent
pentru lubrifianți, aditivi de detergent pentru
grăsimi, aditivi detergenți pentru combustibili,
aditivi detergenți pentru ulei de motor, celuloză
folosită la fabricarea detergenților, detergent
folosit la fabricarea șampoanelor pentru păr,
detergenți biodegradabili folosiți în procesele
de fabricare, detergenți cu proprietăți de
dezodorizare folosiți în procesele de fabricație,
detergenți cu proprietăți antibacteriene pentru
utilizare în procese de fabricație, detergenți cu
proprietăți dezinfectante utilizați în procesele de
fabricație, detergenți de uz industrial, detergenți
de uz industrial, folosiți în cadrul operațiilor
de fabricație, detergenți de uz industrial
utilizați în timpul fabricației, detergenți neionici
folosiți la procesele industriale, detergenți
pentru curățenie (ca parte a proceselor de
fabricație), detergenți pentru sisteme de curățare
automată, folosiți ca parte a operațiilor de
producție, detergenți pentru uz industrial,
detergenți utilizați în procesele de fabricație,
enzime pentru industria detergenților, preparate
pe bază de enzime folosite în industria
detergenților, substanțe chimice folosite la
fabricarea detergenților parfumați, surfactanți
folosiți în compoziția detergenților, surfactanți
folosiți la fabricarea detergenților sintetici.
3. Produse chimice de uz casnic pentru redarea
strălucirii culorilor (spălarea rufelor), produse
chimice de uz casnic pentru redarea strălucirii
culorilor (spălarea rufelor), produse chimice
pentru spălarea rufelor, amoniac (alcalii volatile)
utilizat ca detergent, bile de spălat rufe care
conțin detergent de rufe, detergent pentru
spălare, detergent solid, cu eliberare în timp,
pentru țevi de evacuare, detergenți alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopurile medicale, detergenți, alții decât cei
folosiți în timpul proceselor de fabricație și decât
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cei de uz medical, detergenți comerciali de
rufe, detergenți de rufe pentru curățare de uz
menajer, detergenți de uz casnic, detergenți
de uz menajer, detergenți ecologici de rufe,
detergenți fabricați din petrol, detergenți lichizi
pentru mașina de spălat vase, detergenți
pentru curățarea automobilelor, detergenți
pentru mașina de spălat vase, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți sub formă
de spumă, lavete impregnate cu detergent
pentru curățarea obiectivelor fotografice, pânză
îmbibată cu detergent, pentru curățat, produse
pentru intensificarea acțiunii detergenților,
săpun detergent, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, șervețele
umede impregnate cu detergent pentru spălat
vase, soluții de detergent pentru curățarea
articolelor de încălțăminte, soluții de detergent
nemedicinale pentru curățarea croselor de golf,
produse pentru curățenie și igienă personală.
5. Algicide (produse chimice pentru întreținerea
bazinelor de înot), produse chimice pentru
tratarea mălurei, produse chimice pentru
tratarea manei, produse chimice pentru
distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse chimice
pentru tratarea manei, produse chimice pentru
distrugerea șoarecilor, produse chimice pentru
tratarea bolilor viței de vie, detergenți (detersivi)
de uz medical, detergenți germicizi, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comert cu amanuntul si cu ridicata,
servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare

de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii
de administrare a afacerilor, consiliere în
domeniul marketingului pentru produse chimice,
consultanță privind comercializarea de produse
chimice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru agricultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru horticultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru silvicultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curățenie.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

161

(210) M 2021 01514
(151) 25/02/2021
(732) MARIUS BOGZOIU, STR. ALEEA

ARINII DORNEI, NR. 14, BL. 16,
SC. C, ET. 3, AP. 41, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
ROXANA-ANDREEA BOGZOIU,
STR. ALEEA ARINII DORNEI,
NR. 14, BL. 16, SC. C, ET. 3, AP.
41, SECTOR 6 , BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)

PIZZACITTÀ honest
pizza & panini

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.07.04

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01515
(151) 25/02/2021
(732) SC BAMBUS SRL, STRADA

CARAIMAN NR 14, JUDETUL
VASLUI, BARLAD, VASLUI,
ROMANIA

(540)

Secretul lui Bachus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,

cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice pre-amestecate,
băuturi spirtoase, alcool de mentă, alcool
din orez, bitter (lichioruri), băuturi alcoolice
carbonatate, cu excepţia berii, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, băuturi alcoolice pe bază
de trestie de zahăr, bauturi aperitiv, băuturi
slab alcoolizate, cocteiluri alcoolice, curagao,
hidromel (băutură alcoolice), înlocuitori de sake,
vin, jeleuri alcoolice, lichior de anason, lichior de
coacăze negre, lichior de ouă, alcoolic, lichioruri,
lichioruri care conţin cremă, lichioruri cremă,
lichioruri din plante, lichioruri pe bază de cafea,
Nira (băutură alcoolică pe bază de trestie din
zahăr), rachiu de pere, sake, esenţe alcoolice,
altele decât uleiurile esenţiale, extracte alcoolice,
extracte din fructe cu alcool.

───────

(210) M 2021 01516
(151) 25/02/2021
(732) MILLENIUM PRO DESIGN

SRL, STR. SULFINEI NR. 3,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

FIRST CLUB REWARDS FOR
THE ABSOLUTE TRAVELER

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
METALIC GOLD 876C), negru(Pantone
BLACK C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, portofele
electronice descărcabile.
35. Servicii de fidelizare, motivare și
recompensare a clienților, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
stimulare și fidelizare a consumatorilor în
scopuri comerciale, publicitare și promoționale,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin distribuirea de carduri de
discount şi vouchere, promovarea vânzării de
bunuri şi servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
de promovare, promovarea vânzării de bunuri
şi servicii ale altora prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit, promovarea de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de carduri de reduceri,
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin intermediul unui program de carduri
de loialitate, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
consultanță organizațională pentru programe
de loialitate pentru clienți, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate.
36. Servicii de plată cu portofel electronic
(e-wallet), emitere de vouchere de călătorie,
emitere de carduri cu valoare stocată destinate
utilizării ca bilete de călătorie electronice,
emitere de cupoane cadou preplătite, emitere
de carduri cadou preplătite, emitere de cupoane
de reducere, emitere de bonuri valorice ca și
recompensă pentru fidelitatea clienților, emitere
de certificate-cadou care pot fi schimbate în
produse sau servicii, emitere de bonuri valorice
ca parte a unui program pentru clienții membri.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
check-in ale liniilor aeriene, servicii de îmbarcare
prioritară, de check-in, de rezervare de locuri și
de rezervări pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii de rezervare de bilete de
avion, furnizare de informații privind transportul
aerian, furnizare de informații cu privire la
orarele de zbor, planificare și rezervare de
zboruri, prin mijloace electronice, servicii de
rezervare și organizare a accesului în lounge-
uri (aeroport), servicii de rezervare a călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport.
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, rezervare de
cazare la hotel, servicii de catering, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță.

───────

(210) M 2021 01517
(151) 25/02/2021
(732) RUD INVEST CONSTRUCT SRL,

STR. TEODOR PANFILIE NR. 18,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
07712, ILFOV, ROMANIA

(540)

SOUNDPEATS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
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înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 01518
(151) 25/02/2021
(732) ROMVINTEC SRL, STR. ALECU

RUSSO NR.2-4, CAMIN VILA,
PARTER, CAMERA 7, JUDEȚUL
GALAȚI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

cuvinte

(531) Clasificare Viena:
11.03.02; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu, negru

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vin, băuturi
spirtoase, lichioruri, băuturi aperitiv, cockteiluri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de marketing, servicii de relații cu publicul,
publicarea de produse de imprimerie, şi în
format electronic, cu scop publicitar, servicii de
comparare a prețurilor, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, publicare de texte si alte materiale
publicitare, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul, in spatiu fizic si
online, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, furnizarea de informaţii
comerciale prin intermediul unui site web.
38. Telecomunicaţii, furnizarea accesului la
informații pe internet, schimb electronic de
mesaje prin linii de chat, spații de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, furnizarea accesului la bazele de
date, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, servicii
de scriere pentru bloguri, altele decât cele
publicitare, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, redactarea de texte, altele
decât cele publicitare, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, publicare
multimedia, publicare de recenzii, publicare
de jurnale, publicare de buletine informative,
servicii de publicare on-line, publicarea de
materiale multimedia online, servicii de publicare
de text electronic, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
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publicare de periodice electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate
prin intermediul bazelor de date sau prin
internet, publicarea de jurnale și bloguri
personale online, tehnoredactare computerizată
electronică (microeditare), furnizarea de
informații în materie de divertisment, servicii
de divertisment, organizare de evenimente
culturale, educationale si de divertisment,
organizare de concursuri și ceremonii de
premiere, servicii de paginare pentru alte scopuri
decât cel publicitar, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative si de divertisment.

───────

(210) M 2021 01521
(151) 25/02/2021
(732) SC DAVER AMBIENT SRL, STR.

G-RAL DRAGALINA NR. 13,
JUDETUL BRASOV, SACELE,
505600, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DAVER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Instalații sanitare.

───────

(210) M 2021 01522
(151) 25/02/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

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

(540)

ESSE BLACK

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

34. Tutun, țigări/țigarete, țigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale prețioase), punguțe
de tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale prețioase), chibrituri, dispozitive de
curățat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale prețioase), foarfeci pentru țigări
de foi.

───────

(210) M 2021 01523
(151) 25/02/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

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

(540)

PINE BLACK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, țigări/țigarete, țigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale prețioase), punguțe
de tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale prețioase), chibrituri, dispozitive de
curățat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale prețioase), foarfeci pentru țigări
de foi.

───────
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(210) M 2021 01524
(151) 25/02/2021
(732) FEDERATIA ROMANA DE

TENIS, STR. VASILE CONTA,
NR. 16, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

CAMPIONATUL
NATIONAL DE TENIS

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru tenis,
articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbaţi, bandane, banderole pentru cap,
bentiţe antitranspirante, bentiţe antitranspirante
pentru cap, bentiţe de protecţie pentru
urechi, bentiţe şi manşete absorbante pentru
tenis, fuste de tenis, haine de antrenament,
haine pentru copii, hanorace cu glugă,
hanorace sport, imbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, încălţăminte de sport,
încălţăminte pentru antrenament, încălţăminte
pentru alergare, încălţăminte pentru sport,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte sport,
jachete de antrenament, jachete de trening,
jachete din tricot, jachete sport, jambiere,
lenjerie de corp, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp sudorifugă, maiouri, maiouri
de alergare, maiouri cu mânecă lungă, maiouri
pentru sport, mănuşi (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni de antrenament, pantaloni de sport,
pantaloni de trening, pantaloni de trening cu
bandă elastică, pantaloni de trening scurţi,
pantaloni scurţi pentru sport, pijamale, pijamale
(numai din tricot), prosoape de baie din
material textil, şorturi pentru sport, şosete,
şosete antiperspirante, şosete cu călcâi întărit,

şosete cu talpă, şosete pentru sport, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme profesionale, uniforme
şcolare, viziere de soare (articole care servesc
la acoperirea capului), viziere (articole de
îmbrăcăminte), stihare (alba), ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, şosete-tălpici, protecţii de călcâi pentru
încălţăminte, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru activități
de petrecere a timpului liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte formală de
seară, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru dormit, îmbrăcăminte
pentru copii, echipament sportiv. (articolele de
îmbrăcăminte și încălțăminte).
28. Echipamente pentru sport, articole și
echipament de sport, stâlpi pentru tenis
(echipament sportiv), echipamente pentru
terenuri de joacă, genți adaptate special pentru
echipamente sport, rachete de tenis, tenis (fileuri
pentru -), mingi de tenis moi, mingi de tenis
(rigide), stâlpi verticali pentru tenis, fileuri și
stâlpi pentru tenis, prese pentru rachete de
tenis, huse pentru rachete de tenis, cutii pentru
mingi de tenis, plase de tenis de masă, corzi
pentru rachete de tenis, genți de tenis adaptate
pentru rachete, huse adaptate pentru rachete
de tenis, benzi pentru mânerele rachetelor de
tenis, rachete de tenis pe platformă (padel),
aparate pentru lansat mingile de tenis, fire
naturale pentru racordajul rachetelor de tenis,
plase pentru tenis pe platformă (paddle tennis),
benzi pentru înfășurarea mânerelor rachetelor
de tenis, amortizoare de vibrații pentru rachete
de tenis, căptușeli de protecție pentru stâlpi de
tenis, dispozitive pentru recuperarea mingilor de
tenis împrăștiate pe teren, tunuri de aruncat
mingi, mingi pentru jocuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), mese de tenis de masa, plase
de tenis, tunuri pentru mingile de tenis.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 25, 28 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare si reviste,
marketing pentru evenimente, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general şi în presa
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de specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de publicitate în presă, pregătire de
publicații publicitare, servicii de abonamente la
publicații, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, marketing promoțional, publicare de
materiale promoționale, dezvoltare de campanii
promoționale, management promoțional pentru
persoane celebre, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, promovare (publicitate)
de concerte, promovare de concerte muzicale,
managementul activităților de impresariat
artistic, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, servicii prestate
de o agenție de descoperire de talente
(managementul afacerilor pentru artiști),
managementul afacerilor sportivilor, promovare
de competiții și evenimente sportive,
administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, servicii de management pentru
sportivi de performanță, servicii de agenție
pentru promovarea personalităților sportive,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu activități sportive, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii ale
terților prin sponsorizare și contracte de licență
referitoare la evenimente sportive internaționale,
promovare de evenimente speciale, servicii de
promovare și publicitate, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, furnizarea de promovare pentru
produse și servicii pe pagini web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere, servicii
de administrare a comunităților online, publicare

de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, servicii de realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial și
publicitar, servicii de comenzi online.
41. Organizare de turnee de tenis, furnizare
de terenuri de tenis, divertisment de tipul
turneelor de tenis, furnizare de instalații pentru
terenuri de tenis, organizare, pregătire și
coordonare de meciuri de tenis, furnizare
de cursuri de tenis (instruire), servicii de
închiriere de rachete de tenis, închiriere de
echipament pentru tenis, închirierea de terenuri
de tenis, organizare de competiții (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare de evenimente
sportive și de competiții sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, arbitraj
sportiv, servicii de antrenamente (coaching)
sportive, servicii de antrenamente sportive,
activități sportive, educație sportivă, pregătire
sportivă, servicii sportive, organizarea turneelor
sportive, cronometrarea manifestărilor sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive
și competiții sportive, educație, divertisment
și sport, servicii pentru parcuri sportive,
organizarea de evenimente sportive, cursuri de
pregătire sportivă, coordonare de evenimente
sportive, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, furnizare de știri referitoare la
sport, furnizare de informații referitoare la
sport, organizare de competiții și evenimente
sportive, organizare de evenimente și concursuri
sportive, organizare de activități sportive sau
competiții, pregătire cu privire la activități
sportive, cursuri de pregătire în activități
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, organizare de activități sportive
și competiții, organizare de evenimente și
competiții sportive, informații cu privire la
educația sportivă, producție de evenimente
sportive pentru radio, producție de evenimente
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sportive pentru filme, supervizare și arbitraj
în evenimente sportive, furnizare de instalații
sportive de antrenament, servicii de cluburi de
agrement cu instalații sportive, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, servicii
informative cu privire la sporturi, furnizare de
instalații pentru turnee sportive, organizare și
coordonare de evenimente sportive, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
activități de divertisment, sportive și culturale,
coordonare de evenimente sportive în direct,
furnizare de informații legate de sportivi,
furnizare de informații despre activități sportive,
organizare și coordonare de competiții sportive,
servicii educative, de divertisment și sportive,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, servicii de informare în domeniul
sportului, organizare de evenimente sportive
și culturale comunitare, organizare de curse
sportive în jurul lumii, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive, servicii de
furnizare de informații privind rezultate sportive,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente sportive, servicii de rezervare
de locuri pentru spectacole și evenimente
sportive, angajarea de personalități sportive
pentru evenimente (servicii de reprezentanță),
servicii de consultanță referitoare la organizarea
de manifestări sportive, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente sportive, furnizare de servicii de
vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale.

───────

(210) M 2021 01526
(151) 25/02/2021
(732) HOTEA IMPEX S.R.L.,

COM.SÂNMARTIN, BL.A1, AP.1,
JUDEŢ BIHOR, SAT BĂILE FELIX,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,,
BL.D-10, AP.3, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Tradiţii de la CASA
ROMÂNEASCĂ locul
în care te simţi acasă

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură.

───────
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(210) M 2021 01530
(151) 26/02/2021
(732) SC REINFORCE PROTECT

TEHNIC SRL, STR. ALEXANDRU
ODOBESCU NR. 7A, JUDEŢ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

RFPRO calitatea
înseamnă putere

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Reţele de transmisie de date, servere de
fax de reţea, echipamente pentru WAN, reţele
optice, adaptoare pentru acces la reţelele fără fir,
moduulatori cu fibră optică, fibre optice (cabluri
purtătoare de lumină), cabluri pentru rulmenţi
de lumină, fibre optice neliniare, fibre optice de
polarizare, routere de reţea, routere de reţea de
calculatoare, sisteme de lansare a siguranţei la
incendiu, interfoane.
35. Servicii de vânzare a: articolelor de alarmat
monitorizare, control acces, supraveghere,
televiziune cu circuit, închis control, stocare
si stocare de data, navigaţie prin satelit,
telefon, televiziune, calculatoare si dispozitive
periferice, iluminat, aer conditionat în angrosişti,
magazinele de vânzare cu amănuntul si prin
internet, crearea de servicii si schimb de
date, servicii informaţii comerciale, servicii
de publicitate, folosind mijloacele electronice,
servicii de publicitate şi promovare a vânzărilor
pentru terţi şi în reţele de calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul (prezentarea produselor
din toate mijloacele de comunicare), organizare
de expoziţii in scopuri publicitare sau comerciale,
prelucrare administrativă de comenzi marfă,
difuzare de anunţuri si materiale publicitare prin
intermediul broşurilor, prospectelor, imprimatelor
şi eşantioanelor, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin corespondenţă, radiofonică
şi televizată, servicii de achiziţii de bunuri şi
aprovizionare pentru terţi.

37. Servicii de informare în legătură cu
instalarea sistemelor de securitate, servicii
de consultanţă în legătură cu instalarea
echipamentelor de securitate, servicii de
informare în legătură cu întreţinerea sistemelor
de securitate, inspecţia tehnică şi repararea
platformelor de acces mecanic, instalare şi
reparare de dispozitive de alarmă în caz de furt,
instalare şi reparare de dispozitive de alarmă
în caz de incendiu, instalarea şi repararea
aparatelor pentru condiţionarea aerului, instalare
şi reparaţii de aparate electrice, instalaţii,
întreţinere şi reparaţii de calculatoare, întreţinere
şi reparaţii de camere de siguranţă.

───────

(210) M 2021 01532
(151) 26/02/2021
(732) IOSIF-NICOLAE MOLNAR, SAT

LAZ NR. 151, JUDEŢ ALBA, COM.
SĂSCIORI, ALBA, ROMANIA

(540)

KAFFEROMA
PASSIONE ESPRESSO

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
29.01.12

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

clase:
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de agenţii de import-export, lucrări de birou,
publicitate, regruparea în avantajul terților a
produselor diverse (exceptând transportul lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere.
38. Activități transmitere internet,
telecomunicații.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

169

(210) M 2021 01534
(151) 26/02/2021
(732) DETECTORS ALERT SYSTEM

S.R.L., STR. CÎMPULUI NR. 104,
LOT1/1, SAT LUMINA, JUDEŢ
CONSTANŢA, COMUNA LUMINA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DETECTORS ALERT SYSTEM

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 24.01.01; 24.01.09; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 01535
(151) 26/02/2021
(732) ANDREI-NICOLAE TOMESCU,

SAT GALANESTI NR. 361, AP.
1, JUDEŢ SUCEAVA, COM.
GALANESTI, SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

roots .farm

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Instrumente pentru dezvoltarea retelei
software de calculator, software de calculator
folosit ca interfaţă pentru programarea deaplicaţii
(api) pentru software de calculator care
facilitează servicii online pentru reţele sociale,
crearea de aplicaţii de reţele sociale şi
pentru obţinerea de date, încărcare, descărcare,
acces şi administrare de date, software de
calculator care permite încărcarea, descărcarea,
accesarea, postarea, afişarea, etichetarea,
bloggingul, difuzarea, legătura, punerea la
comun sau furnizarea în alt mod a informaţiilor
sau mediilor electronice prin reţele de calculator
şi de comunicare.
35. Servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale.
38. Asigurarea accesului la calculator, la baze
de date electronice şi online, servere de
telecomunicaţie, transmitere electronică de date,
mesaje şi informaţii, furnizarea de forumuri
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online privind subiecte de interes general,
furnizare de legături de comunicaţii on-line
care transferă utilizatorii paginii web către
alte pagini web locale şi globale, facilitarea
accesului la site-uri web ale terţilor prin logare
universală, furnizarea de camere de chat online
si panouri de buletine electronice, servicii de
difuzare audio, de text, video şi multimedia
sau alte reţele de comunicare prin intermediul
calculatorului, respectiv încărcarea, postarea,
afişarea, etichetarea şi transmiterea electronică
de date, de informaţii, deimagini audio şi video,
furnizarea unui serviciu de reţea online care
permite utilizatorilor să transfere date privind
identitatea personală şi să pună la comun
date pentru identificarea personală cu şi între
mai multe site-uri web, furnizarea accesului la
baze de date informatice în domeniul relaţionării
sociale, prezentării social şi al întâlnirilor,
punerea la dispoziţie a unui forum on-line
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse şi
materiale şi schimbul de date sursă printr-o reţea
computerizată, transmisia electronică de date
ale plăţii facturii pentru utilizatorii de reţele de
calcualtor şi de comunicaţii.
41. Furnizarea de materiale pentru educaţie,
recreare şi amuzament în domeniul
divertismentului şi în domeniul grupurilor de
interes din liceu, colegiu, societate şi comunitate
prin intermediul unei baze de date de calculator,
electronice şi online, servicii de punere la comun
de fotografii şi de imagini video, publicarea
de ziare electronice şi de loguri web cu
conţinut generat de utilizator sau specific, servicii
de editare electronică pentru terţi, servicii de
divertisment, şi anume facilitarea serviciilor de
jocuri interactive, cu unul sau mai mulţi jucători
pentru jocurile jucate prin reţele de calculator
sau de comunicare, furnizare de informaţii
despre jocuri de calculator online şi jocuri video
prin reţele de calculator sau de comunicare,
intermediere si organizare de competitii pentru
jucatori de jocuri video si jucatori de jocuri de
calculator.
42. Servicii de calculator, respectiv crearea de
comunităţi virtuale pentru utilizatorii înregistraţi
pentru organizarea de grupuri şi evenimente,
participări la discuţii, şi angajare în relaţionarea
socială, de afaceri şi comunitară, servicii
informatice, respectiv găzduirea de facilităţi
electronice pentru terţi pentru organizarea şi
coordonarea de întâlniri, evenimente şi discuţii
interactive prin reţele de comunicaţii, servicii
ale unor furnizori de aplicatii, si anume
gazduire de software pentru terti, furnizor de
servicii de aplicaţii (asp) cu software care
permite sau facilitează încărcarea, descărcarea,

difuzarea, afişarea, etichetarea, bloggingul,
legătura, punerea la comun sau furnizarea în
alt mod a informaţiilor sau mediilor electronice
prin reţele de comunicare, furnizare de utilizare
temporară de aplicaţii de software nedescărcabil
pentru reţelele sociale, crearea unei comunităţi
virtuale şi transmisie de conţinut audio, video,
cu imagini fotografice, text, grafice şi date,
servicii în domeniul calculatoarelor sub formă de
pagini web personalizate cu informaţii definite
de utilizatori sau specifice, profiluri personale,
conţinut audio, video, cu imagini fotografice,
text, grafice şi date, furnizarea unui site web cu
tehnologie care permite utilizatorilor online să
creeze profiluri personale cu informaţii despre
relaţionarea socială şi să transfere şi să pună la
comun astfel de informaţii printre utilizatorii de
site-uri multiple.
45. Servicii de relaţionare şi de întâlnire cu
scop social, furnizare de informaţii privind
problemele sociale şi politice prin indexuri
interogabile şi baze de date cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze de
date, informaţii grafice şi audiovizuale şi prin
intermediul reţelelor de calculator şi globale.

───────

(210) M 2021 01536
(151) 26/02/2021
(732) LOTUS 95 COSMETICS SRL,

SOS. BERCENI NR. 8, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ENDORPHIN ACTIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de toaletă de uz cosmetic, produse
cosmetice, produse cosmetice care conțin
acid hialuronic, produse cosmetice care conțin
panthenol, produse cosmetice și preparate
cosmetice, produse cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, loțiuni nemedicinale,
loțiuni nemedicinale pentru piele, preparate
de toaletă nemedicamentoase, preparate
emoliente (cosmetice), produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
pentru uz personal, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse de toaletă
nemedicinale, șervețele umede impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni
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cosmetice, uleiuri de masaj de uz cosmetic,
uleiuri pentru masaj de uz cosmetic.

───────

(210) M 2021 01537
(151) 26/02/2021
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON NR.
73-75, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

cora găteşte pentru tine

(531) Clasificare Viena:
09.07.19; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Mâncăruri gătite care conțin în totalitate
sau aproape în totalitate carne, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, carne ambalată,
cărnuri gătite, cine preambalate care conțin în
principal fructe de mare, carne prăjită, carne
preparată, carne și produse din carne, cartofi,
preparați, cașcaval, chiftele, creme tartinabile pe
bază de legume, crochete alimentare, falafel,
fasole, feluri de mâncare preparate din carne,
file de pește, file de porc, file din piept de
pui, fripturi, fructe de mare preparate, gustări
pe bază de carne, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de legume, hamburgeri, icre
de pește, preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, legume gătite, mazăre
preparată, paste tartinabile din pește, fructe de

mare și moluște, vinete preparate, supe, pulpe
de pui, roast beef (friptură de carne la cuptor),
salate preparate, sarmale, sosuri pentru gustări,
pește gătit, piure de cartofi, produse din carne
preparate, produse din legume preparate, pui
preparat, pateuri tartinabile din carne.
30. Alimente preparate din cereale, aluaturi și
amestecuri din acestea, blat de pizza, brioșe,
cereale, chifle umplute, cornuri, dulciuri, ecleruri,
fajitas, găluşte din aluat, gustări care constau în
principal din pâine, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, gustări din porumb,
gustări pe bază de cereale, mâncăruri pe bază
de făină, mâncăruri care includ paste, mămăligă
(polenta), mâncăruri preparate sub formă de
pizza, orez preparat, pâine, produse de patiserie,
piureuri de legume (sosuri), pizza, plăcinte,
prăjituri, prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne, pește sau legume adăugate, produse de
brutărie, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (tarte sărate), rulouri umplute, sandvișuri,
sosuri, spaghete, tăiței, tarte.
35. Servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
produselor din clasele 29 și 30 (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de comert online servicii de relatii
cu publicul, servicii de fidelizare, motivare si
recompensare, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor.
43. Servicii de catering tip fast-food cu
autoservire, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de informare privind
restaurantele, restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, servicii de
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localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
prepararea mâncării, servicii ale bistrourilor,
servicii de bufet, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de terasă berărie, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de snack-
baruri, servire de băuturi alcoolice, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 01538
(151) 26/02/2021
(732) PALEX CONSTRUCTII INSTALATII

SRL, STR. ESARFEI NR. 63-71,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 31868,
ROMANIA

(540)

PALEX Constructii
Instalatii Built on top

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 07.01.24; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
acoperirea conductorilor (izolare), amenajări
interioare ale birourilor, aplicarea de acoperiri
de protecție pe suprafețele bazinelor, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri
(izolare), aplicarea de căptușeli pentru repararea
pereților (izolare), aplicarea de căptușeli în
bazinele de înot (izolare), aplicarea de căptușeli
în tuneluri (izolare), aplicarea de materiale
de etanșare antiderapante, de siguranță,

pentru pardoseli, aplicarea de straturi de
protecție de suprafață, aplicarea de vopsea
de protecție pe lemn, așezare pardoseli,
curățarea monumentelor, curățarea șantierelor
de construcție, curățarea mașinilor și utilajelor,
curățarea lucrărilor de piatră, curățarea spațiilor
interioare, executare de cofraje pentru construcții
civile, executare de cofraje pentru construcții,
instalare de acoperișuri, instalare de căptușeli
pentru pereți exteriori, instalare de elemente
prefabricate pentru construcții, instalare de
elemente fabricate de construcții, instalare
de schele pentru construcții civile, instalare
de schele pentru construcții, instalare de
rafturi, instalare de șarpante din lemn,
instalare de sisteme de protecție împotriva
trăsnetelor, instalare de uși și ferestre, instalare
de uși, instalarea acoperișurilor, instalarea
armăturilor pentru clădiri, instalarea de uși și
ferestre, instalarea pereților despărțitori interiori,
instalarea pereților despărțitori pentru clădiri,
montare de mochete, montare de podele
laminate, montare de dale, cărămizi sau
blocuri, montare de plăci pentru pardoseli,
montare de podele din lemn artificial, montarea
izolației la țevi, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, montare pardoseli, montări
de schele, montarea de protecție ignifugă
activă, montarea de protecție ignifugă pasivă,
renovarea interioară a clădirilor, servicii de
vopsire și lăcuire, vopsire, pentru suprafețe
interioare și exterioare, servicii de restaurare
de zugrăveli, servicii de tâmplărie, servicii de
zugrăvire și decorare, servicii de reparare pentru
acoperiri pentru pereți, servicii de reparare
pentru acoperiri pentru pardoseli, servicii de
reparare pentru acoperiri pentru trepte, servicii
de renovare a apartamentelor, servicii de izolare,
servicii de izolare împotriva umidității, servicii
de instalare de schele pentru construcție, de
platforme de lucru și pentru construcție, servicii
de instalare a platformelor de lucru și de
construcție, servicii de instalare a schelelor de
construcție, servicii de instalare de acoperișuri.

───────
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(210) M 2021 01539
(151) 26/02/2021
(732) LOTUS 95 COSMERICS SRL,

ŞOS. BERCENI NR 8, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HEMP 4 MEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Balsamuri (nemedicinale), balsamuri, altele
decât cele de uz medicinal, produse cosmetice,
produse cosmetice care conțin acid hialuronic,
produse cosmetice care conțin panthenol,
produse cosmetice care conțin cheratină,
produse cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice și preparate cosmetice, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinale, geluri de
masaj, altele decât cele de uz medicinal,
geluri de masaj, altele decât cele pentru
uz medicinal, loțiuni nemedicinale, loțiuni
nemedicinale pentru piele, produse cosmetice
pentru îngrijirea corpului, preparate emoliente
(cosmetice), produse cosmetice naturale,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
tratamentul scalpului, șervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele umede impregnate
cu loțiuni cosmetice, uleiuri de masaj de uz
cosmetic, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri pentru
masaj de uz cosmetic, uleiuri pentru masaj, nu
de uz medical, uleiuri pentru toaleta personală de
uz cosmetic, uleiuri și loțiuni pentru masaj de uz
cosmetic, unguente de uz cosmetic.

───────

(210) M 2021 01540
(151) 26/02/2021
(732) ANDREI-NICOLAE TOMESCU,

SAT GALANESTI NR. 361,
AP. 1, JUD. SUCEAVA, COM.
GALANESTI, SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, SECTORUL 4, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROU A5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ROOTS ORIGINALS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.07

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților articolelor
de îmbrăcăminte, articolelor de încălțăminte,
articolelor pentru acoperirea (exceptând
transportul lor) pentru a permite clientilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────
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(210) M 2021 01541
(151) 26/02/2021
(732) CRAMA TRACICA, STR.CALEA

SEVERINULUI NR.40, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

DOMENIUL SEBASTIAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01542
(151) 26/02/2021
(732) XELLA RO S.R.L.,

STR.CLUCERULUI NR. 55, ET. 3,
AP.7-9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

MACON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 29.01.13; 26.11.03; 26.11.09

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

clase:
6. Console metalice (construcții), construcții
cu structuri metalice, construcții metalice
prefabricate, elemente de construcții
prefabricate metalice, grinzi de construcții
(metalice), materiale de construcții și elemente
din metal, materiale metalice pentru edificare și
construcții, materiale pentru căile ferate, module
metalice transportabile, acoperiri metalice,
articole metalice folosite în construcții, cadre
metalice (construcții), capace pentru guri de
acces (metalice), căptușeli metalice (construcții),
componente de construcții (metalice) sub formă
de plăci, componente metalice prefabricate
pentru construcții, piese turnate din oțel
(semifabricate), panouri metalice, panouri (rame
metalice) folosite în construcții, căptușeli
metalice pentru pereți (construcții), piese
metalice de racord (pentru construcții), piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
placări (metalice) pentru construcții, plăci de
construcții (metalice) cu proprietăți de izolare,
poduri (structuri metalice), profile metalice, rame
metalice pentru construcții, scări și schele
metalice, șine confecționate din metal, șipci
metalice, socluri din metal, stâlpi de metal (părti
de construcție), structuri de construcții, din metal,
structuri de construcții mobile din metal, structuri
de pereți prefabricate din metal cu izolație din
vată minerală, structuri și construcții metalice
transportabile, suporturi din metal pentru zidării,
suporturi din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi metalice, traverse metalice pentru căi
ferate, unelte metalice pentru construcții, unități
de construcții modulare transportabile din metal,
feronerie pentru construcții.
19. Elemente de construcție din beton, beton
preparat, materiale de construcție din beton,
beton celular autoclavizat (BCA) (material de
construcții), acoperiri din materiale nemetalice
pentru canale, acoperiri nemetalice pentru
plafoane, acoperiri pentru camere de acces
(nemetalice), bolarzi din beton, cămine de
vizitare construite din materiale nemetalice,
canale colectoare (nemetalice), canale de
deversare din materiale nemetalice, canale
de drenaj (nemetalice), canale de scurgere
nemetalice, canale din beton, capace de puțuri,
nu din metal, cărămizi de beton, colectoare de
apă nemetalice (structuri), coloane nemetalice
pentru construcții, componente de construcție
prefabricate nemetalice, componente de
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construcții (nemetalice) sub formă de dale,
construcții nemetalice prefabricate, dale
nemetalice pentru construcții, elemente din
beton pentru pavat, elemente prefabricate de
construcții, din beton, materiale de fundație
(nemetalice) folosite în construcții, materiale,
nu din metal, pentru edificare și construcții,
materiale pentru căi ferate, nemetalice, panouri
de căptușire nemetalice a canalelor, pereți
de sprijin din beton, pereți din beton pentru
construcție, piloni nemetalici, piloți din beton,
plăci din beton, podele din beton, profile
nemetalice de construcție, secțiuni prefabricate
nemetalice de construcții, stâlpi din beton ca
materiale de construcție, structuri fabricate din
materiale nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, teracotă, țevi din
beton, grinzi din beton, dale din beton, beton
industrial folosit la lucrările de construcții civile,
blocuri din beton pentru protecția malurilor de
râu, materiale și elemente pentru clădiri și
construcții, fabricate din beton.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcții nemetalice,
servicii de comenzi online, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de
construcții nemetalice, servicii de expunere
comercială de mărfuri, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, difuzare
de materiale publicitare online, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, publicitate
online, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, regruparea în
interesul terților a materialelor de construcții
nemetalice (exceptând transportul lor) pentru
a permite terților să le achiziționeze în mod
convenabil, aceste servicii pot fi furnizate prin
intermediul magazinelor online, magazinelor
fizice, site-urilor de socializare.
37. Servicii de construcții, construcție de clădiri,
construcție de căi ferate, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), acoperirea
gurilor de canalizare, acoperirea pasajelor,
acoperirea țevilor, construcția de fundații pentru
poduri, construcția de fundații pentru drumuri,
construcția de pereți despărțitori pentru interior,
construcția de structuri de inginerie civilă
prin așezarea betonului, construcție de piloni,
construcție de poduri, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terasamente pentru
calea ferată, construcție de ziduri, construcții
de infrastructură, construcții rutiere, construcții
și reparații de clădiri, construire de plafoane,

furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, informații în domeniul construcțiilor,
lucrări de construcție, servicii de instalare de
canale colectoare, izolarea clădirilor existente,
așezarea cărămizilor (zidărie).

───────

(210) M 2021 01543
(151) 26/02/2021
(732) CONSTANTIN EMILIA-ANI

INTREPRINDERE INDIVIDUALA
SRL, STR. NICOLAE BALCESCU
NR.135, BL.L1, SC.3, AP.42, JUD.
OLT, BALS, OLT, ROMANIA

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

(540)

CEA Mai cea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 10.05.13;
10.05.25

(591) Culori revendicate:negru, albastru
turcoaz, gri

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

3. Balsamuri de păr, şampon de păr, de uz
cosmetic.
14. Brăţări, brăţări din margele, brăţări din argint.
25. Halate (articole de îmbrăcăminte), pelerine
(articole de îmbrăcăminte), eşarfe (articole
de îmbrăcăminte), pălării (articole de
îmbrăcăminte) .
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41. Organizare de cursuri, cursuri de formare,
cursuri de cosmetică (instruire), cursuri în tehnici
de înfrumuseţare (instruire).
44. Servicii furnizate de saloane de coafură şi
înfrumuseţare.

───────

(210) M 2021 01544
(151) 26/02/2021
(732) XELLA RO S.R.L., STR.

CLUCERULUI NR. 55, ET. 3, AP.
7-9, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

MACON Smart Standard

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.05.04

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

clase:
19. Elemente de construcție din beton, beton
preparat, materiale de construcție din beton,
beton celular autoclavizat (BCA) (material de
construcții), acoperiri din materiale nemetalice
pentru canale, acoperiri nemetalice pentru
plafoane, acoperiri pentru camere de acces
(nemetalice), bolarzi din beton, cămine de
vizitare construite din materiale nemetalice,
canale colectoare (nemetalice), canale de
deversare din materiale nemetalice, canale
de drenaj (nemetalice), canale de scurgere
nemetalice, canale din beton, capace de puțuri,
nu din metal, cărămizi de beton, colectoare de

apă nemetalice (structuri), coloane nemetalice
pentru construcții, componente de construcție
prefabricate nemetalice, componente de
construcții (nemetalice) sub formă de dale,
construcții nemetalice prefabricate, dale
nemetalice pentru construcții, elemente din
beton pentru pavat, elemente prefabricate de
construcții, din beton, materiale de fundație
(nemetalice) folosite în construcții, materiale,
nu din metal, pentru edificare și construcții,
materiale pentru căi ferate, nemetalice, panouri
nemetalice de căptușire a canalelor, pereți
de sprijin din beton, pereți din beton pentru
construcție, piloni nemetalici, piloți din beton,
plăci din beton, podele din beton, profile
nemetalice de construcție, secțiuni nemetalice
prefabricate de construcții, stâlpi din beton
ca materiale de construcție, structuri fabricate
din materiale nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, teracotă, țevi din
beton, grinzi din beton, dale din beton, beton
industrial folosit la lucrările de construcții civile,
blocuri din beton pentru protecția malurilor de
râu, materiale și elemente pentru clădiri și
construcții, fabricate din beton.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcții nemetalice,
servicii de comenzi online, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de
construcții nemetalice, servicii de expunere
comercială de mărfuri, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, difuzare
de materiale publicitare online, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, publicitate
online, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, regruparea în
interesul terților a materialelor de construcții
nemetalice (exceptând transportul lor) pentru
a permite terților să le achiziționeze în mod
convenabil, aceste servicii pot fi furnizate prin
intermediul magazinelor online, magazinelor
fizice, site-urilor de socializare.
37. Servicii de construcții, construcție de clădiri,
construcție de căi ferate, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), acoperirea
gurilor de canalizare, acoperirea pasajelor,
acoperirea țevilor, construcția de fundații pentru
poduri, construcția de fundații pentru drumuri,
construcția de pereți despărțitori pentru interior,
construcția de structuri de inginerie civilă
prin așezarea betonului, construcție de piloni,
construcție de poduri, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terasamente pentru
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calea ferată, construcție de ziduri, construcții
de infrastructură, construcții rutiere, construcții
și reparații de clădiri, construire de plafoane,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, informații în domeniul construcțiilor,
lucrări de construcție, servicii de instalare de
canale colectoare, izolarea clădirilor existente,
așezarea cărămizilor (zidărie).

───────

(210) M 2021 01545
(151) 26/02/2021
(732) XELLA RO S.R.L., STR.

CLUCERULUI NR. 55, ET. 3, AP.
7-9, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.05.04; 29.01.13

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

clase:
6. Console metalice (construcții), construcții
cu structuri metalice, construcții metalice
prefabricate, elemente de construcții
prefabricate metalice, grinzi de construcții
(metalice), materiale de construcții și elemente
din metal, materiale metalice pentru edificare și
construcții, materiale pentru căile ferate, module
metalice transportabile, acoperiri metalice,
articole metalice folosite în construcții, cadre
metalice (construcții), capace pentru guri de
acces (metalice), căptușeli metalice (construcții),
componente de construcții (metalice) sub formă
de plăci, componente metalice prefabricate

pentru construcții, piese turnate din oțel
(semifabricate), panouri metalice, panouri (rame
metalice) folosite în construcții, căptușeli
metalice pentru pereți (construcții), piese
metalice de racord (pentru construcții), piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
placări (metalice) pentru construcții, plăci de
construcții (metalice) cu proprietăți de izolare,
poduri (structuri metalice), profile metalice, rame
metalice pentru construcții, scări și schele
metalice, șine confecționate din metal, șipci
metalice, socluri din metal, stâlpi de metal (părti
de construcție), structuri de construcții, din metal,
structuri de construcții mobile din metal, structuri
de pereți prefabricate din metal cu izolație din
vată minerală, structuri și construcții metalice
transportabile, suporturi din metal pentru zidării,
suporturi din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi metalice, traverse metalice pentru căi
ferate, unelte metalice pentru construcții, unități
de construcții modulare transportabile din metal,
feronerie pentru construcții.
19. Elemente de construcție din beton, beton
preparat, materiale de construcție din beton,
beton celular autoclavizat (BCA) (material de
construcții), acoperiri din materiale nemetalice
pentru canale, acoperiri nemetalice pentru
plafoane, acoperiri pentru camere de acces
(nemetalice), bolarzi din beton, cămine de
vizitare construite din materiale nemetalice,
canale colectoare (nemetalice), canale de
deversare din materiale nemetalice, canale
de drenaj (nemetalice), canale de scurgere
nemetalice, canale din beton, capace de puțuri,
nu din metal, cărămizi de beton, colectoare de
apă nemetalice (structuri), coloane nemetalice
pentru construcții, componente de construcție
prefabricate nemetalice, componente de
construcții (nemetalice) sub formă de dale,
construcții nemetalice prefabricate, dale
nemetalice pentru construcții, elemente din
beton pentru pavat, elemente prefabricate de
construcții, din beton, materiale de fundație
(nemetalice) folosite în construcții, materiale,
nu din metal, pentru edificare și construcții,
materiale pentru căi ferate, nemetalice, panouri
nemetalice de căptușire a canalelor, pereți
de sprijin din beton, pereți din beton pentru
construcție, piloni nemetalici, piloți din beton,
plăci din beton, podele din beton, profile
nemetalice de construcție, secțiuni nemetalice
prefabricate de construcții , stâlpi din beton
ca materiale de construcție, structuri fabricate
din materiale nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, teracotă, țevi din
beton, grinzi din beton, dale din beton, beton
industrial folosit la lucrările de construcții civile,
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blocuri din beton pentru protecția malurilor de
râu, materiale și elemente pentru clădiri și
construcții, fabricate din beton.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcții nemetalice,
servicii de comenzi online, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de
construcții nemetalice, servicii de expunere
comercială de mărfuri, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, difuzare
de materiale publicitare online, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, publicitate
online, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, regruparea în
interesul terților a materialelor de construcții
nemetalice (exceptând transportul lor) pentru
a permite terților să le achiziționeze în mod
convenabil, aceste servicii pot fi furnizate prin
intermediul magazinelor online, magazinelor
fizice, site-urilor de socializare.
37. Servicii de construcții, construcție de clădiri,
construcție de căi ferate, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), acoperirea
gurilor de canalizare, acoperirea pasajelor,
acoperirea țevilor, construcția de fundații pentru
poduri, construcția de fundații pentru drumuri,
construcția de pereți despărțitori pentru interior,
construcția de structuri de inginerie civilă
prin așezarea betonului, construcție de piloni,
construcție de poduri, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terasamente pentru
calea ferată, construcție de ziduri, construcții
de infrastructură, construcții rutiere, construcții
și reparații de clădiri, construire de plafoane,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, informații în domeniul construcțiilor,
lucrări de construcție, servicii de instalare de
canale colectoare, izolarea clădirilor existente,
așezarea cărămizilor (zidărie).

───────

(210) M 2021 01547
(151) 26/02/2021
(732) MIVA GENERAL PROJECT SRL,

STR. VIESPARILOR 50, SECTOR
2, BUCURESTI, 02444, ROMANIA

(540)

Trei mustăţi bobiţe
pentru animăluţe

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.24; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

31. Hrană și băuturi pentru animale.
───────

(210) M 2021 01548
(151) 26/02/2021
(732) ANDREI PAUL BINDEA, ALEE

BUJORULUI NR.1, BL.6, SC.C,
AP.2, JUDEȚUL BISTRIȚA
NĂSĂUD, BISTRIŢA, 420131,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STRADA SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUDEȚUL TÎRGU MUREȘ , TÎRGU
MUREŞ, 540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Flori WOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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26. Flori artificiale, flori de mătase, aranjamente
de flori artificiale, coroane din flori artificiale,
coroane de flori artificiale, buchete din flori
artificiale, fructe, flori și legume artificiale, flori
artificiale din materiale textile, flori artificiale
din materiale plastice, flori artificiale pentru
articole de îmbrăcăminte, arbuşti artificiali, pene
decorative (accesorii de îmbrăcăminte), panglici
decorative.
31. Flori, flori uscate, flori tăiate, flori conservate,
semințe de flori, pentru plantare, plante cu flori,
flori proaspete comestibile, bulbi de flori, buchete
din flori uscate, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, buchete din flori naturale, ghirlande din
flori naturale, coroane de flori naturale funerare,
plante și flori naturale, ghirlande de flori naturale,
coronițe din flori uscate, buchete de flori uscate,
flori conservate pentru decorare, coroane de flori
proaspăt tăiate, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), decorații florale
(uscate), aranjamente florale uscate, corsaje
din flori proaspete, aranjamente florale uscate
pentru butoniere, produse horticole brute,
produse horticole neprocesate, bulbi pentru
horticultură, semințe pentru horticultură, produse
horticole brute și neprocesate, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante verzi naturale de
uz decorativ, coronițe din ierburi uscate de uz
decorativ.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziții de flori și
plante în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de comenzi online, publicitate online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate și
marketing online, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni festive.
44. Aranjamentul florilor, servicii de închiriere
de flori, îngrijirea grădinii sau a straturilor de
flori, furnizare de informații privind identificarea
plantelor și a florilor în scopuri horticole,
servicii oferite de florării, servicii de aranjament
floral, servicii de închiriere de aranjamente
florale, confecționare de coroane (artă florală),

servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, servicii de contractare
de închiriere de aranjamente florale, servicii
de horticultură, servicii pentru horticultură,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură).

───────

(210) M 2021 01549
(151) 26/02/2021
(732) SPECTRUM CENTER SRL,

STRADA BERDE MOZES NR. 61,
JUDEȚUL HARGHITA, CRISTURU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

eSPC

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 07.15.05; 29.01.13

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

clase:
19. Furnir, mdf, pal, lemn stratificat, furnir pentru
placaje, foaie de furnir, plăci de furnir, furnir
pentru pardoseli, furnire pentru construcții, plăci
aglomerate cu furnir, panouri de placare sub
formă de furnire, cherestea brută, cherestea
modelată, panouri din cherestea, cherestea
pentru structuri, cherestea pentru construcții,
plăci din particule de cherestea, produse de
tâmplărie din cherestea utilizate în construcții,
panouri stratificate (materiale de construcții),
panouri de construcții realizate din lemn și
rășini hidroizolante, placaje din lemn, placaj
din foi de lemn, materiale de construcții
nemetalice, materiale de constructii, din lemn,
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materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de fundație (nemetalice) folosite în
construcții, materiale de construcții nemetalice
pentru nivelare, materiale de construcții din fibre
minerale.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și ridicata
cu privire la materiale de construcții, materiale
lemnoase, instalații sanitare, echipamente
sanitare, furnir, mdf, pal, cherestea, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier, suprafete de lucru si bancuri
de lucru, servicii de publicitate și marketing
online, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii
de administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
si ridicata pentru materiale lemnoase, materiale
de construcții, instalații sanitare, echipamente
sanitare, furnir, mdf, pal, cherestea, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier, suprafete de lucru si bancuri de
lucru.
39. Servicii de distribuție de mărfuri paletizate,
servicii de ambalare pe paleti, servicii de
închirieri de paleți, pentru depozitare sau
transport, servicii de închiriere de paleți pentru
transport sau depozitare de produse.

───────

(210) M 2021 01550
(151) 26/02/2021
(732) DERMATOLOGICART , SPLAIUL

INDEPENDENȚEI NR. 52, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STRADA
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

D'Art DERMATOLOGICART

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10

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

clase:
44. Consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, consultații medicale,
diagnosticarea bolilor, efectuarea examenelor
medicale, emiterea de rapoarte medicale,
examinarea medicală a persoanelor (screening),
furizare de informații pacienților în legătură
cu administrarea medicamentelor, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament medical,
furnizare de informații despre servicii de
asistență medicală, furnizare de informații
despre servicii medicale, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, furnizare
de informații medicale în sectorul sănătății,
furnizare de informații și noutăți în domeniul
medicinei, furnizare de servicii medicale,
planificare de tratamente medicale, servicii ale
clinicilor medicale, servicii de îngrijire medicală,
întocmire de rapoarte referitoare la aspecte
medicale, întocmire de rapoarte referitoare la
examinarea medicală a persoanelor, servicii
de analize medicale, servicii de analize
medicale în cadrul tratamentului pentru pacienți,
servicii de consiliere în materie de probleme

42. Furnizare de servicii de autentificare a
utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, planificare, creare, dezvoltare și
întreținere de site-uri web online pentru terți,
programare de software pentru publicitate
online, programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine online,
prestare de servicii de asistență online pentru
utilizatorii de programe de calculator, creare
de pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, servicii interactive de
găzduire care permit utilizatorului să publice și
să distribuie propriile sale conținuturi și imagini
online, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, furnizare de software online care nu
poate fi descărcat, pentru utilizare în gestionarea
lanțului de aprovizionare, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru dezvoltarea de site-uri web, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru realizarea
de discuții interactive, găzduire de facilități web
online pentru pentru alte persoane, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru partajare de
conținut online, stocare de date online.
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medicale, servicii de consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de control fizic, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de evaluare
medicală, servicii de examinări medicale, servicii
de furnizare de informații medicale, servicii de
îngrijiri medicale, servicii de tratament medical,
servicii de tratamente medicale oferite de
clinici și spitale, servicii dermatologice pentru
tratarea afecțiunilor pielii, servicii medicale de
evaluare a sănătății, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, serviciile vor fi prestate
exclusiv în domeniul dermato-venerologic și
dermato-cosmetic.

───────

(210) M 2021 01551
(151) 26/02/2021
(732) WALLSTONE LINE SRL,

RAKOCZI FERENC NR. 80,
JUDEȚUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, NICOLAE IORGA
BL. 10E, SC. B, AP. 9, JUDEȚUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

WALLSTONE Line

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 01.01.05; 26.04.02; 26.04.05

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

1. Materiale adezive pentru industria
construcțiilor, adezivi pentru utilizare în
construcții, adezivi sub formă de spray, adezivi
pentru lipirea plăcilor de tavan, adezivi pentru
fixarea plăcilor de tavan, adezivi pentru fixarea
acoperirilor pentru pereți, adezivi structurali
pentru utilizare în construcții, produse chimice
pentru fabricarea de adezivi, substanțe chimice

pentru producerea de adezivi, adezivi pentru
fixarea plăcilor de izolare, compuși chimici
folosiți la fabricarea adezivilor, adezivi industriali
folosiți în acoperiri și etanșări, adezivi folosiți
la fabricarea acoperirilor pentru pereți, adezivi
industriali folosiți la lucrări de instalații de apă
și canalizare, wollastonit căptușit (metasilicat de
calciu) folosit ca material de umplutură întăritor
în adezivi, amestecuri de rășini și materiale de
umplere cu rol adeziv (altele decât cele folosite
ca articole de papetărie sau de menaj), cimenturi
pe bază de cauciuc (adezivi) de uz industrial,
cimenturi (adezivi) pe bază de cauciuc, cu
excepția celor de uz casnic sau folosite în
papetărie, dolomită de uz industrial.
2. Pulberi de vopsea, vopsea pentru exterior,
vopsea rezistentă la coroziune, vopsea
pentru interior, produse de etanșare (vopsea),
preparate de etanșare (vopsea), preparate
pentru hidroizolare (vopsea), vopsea colorată
pentru fațade, preparate sub formă de
vopsea, grunduri sub formă de vopsea,
finisări transparente sub formă de vopsea,
compoziții hidrofuge sub formă de vopsea,
vopsea intumescentă pentru protecția împotriva
incendiilor, aditivi pentru vopsea sub formă
de stabilizatori, acoperiri de finisare ignifuge,
sub formă de vopsea, materiale nemetalice
pentru impermeabilizare sub formă de vopsea,
straturi de acoperire de tip vopsea pentru
lemn, compoziții pentru repararea betonului (sub
formă de vopsea), compoziții pentru repararea
mortarului (sub formă de vopsea), aditivi pentru
vopsea sub formă de agenți reducători, produse
de acoperire decorative sub formă de vopsea,
pulberi sub formă de vopsea folosite ca acoperiri,
produse de acoperire termorezistente sub formă
de vopsea, acoperiri de suprafață sub formă
de vopsea pentru decorarea structurilor, aditivi
pentru vopsea sub formă de materii colorante
pentru nuanțare, substanțe sub formă de vopsea
pentru umplerea crăpăturilor din suprafețele
pereților, substanțe sub formă de vopsea pentru
umplerea fisurilor din suprafețele pereților.

───────
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(210) M 2021 01552
(151) 26/02/2021
(732) OPTIONALSIX SRL, STRADA

RAKOCZI FERENC NR. 79,
JUDEȚUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STRADA
NICOLAE IORGA BL.10E, SC. B,
AP.9, JUDEȚUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

SEKLER TRAVEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 05.05.20; 26.01.05

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

16. Materiale didactice sau de învățământ,
atlase tipărite, cărți tipărite, hărți tipărite, culegeri
de hărți tipărite, publicații imprimate, hărți
geografice tipărite, hărți rutiere tipărite.
35. Servicii de reclamă și publicitate, servicii
de publicitate și reclamă, publicitate și reclamă,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante, asistență pentru
administrarea afacerilor în domeniul înființării și
exploatării restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
administrare a afacerilor pentru hoteluri din
stațiuni turistice, servicii de publicitate și
de promovare, servicii de publicitate privind
industria turismului, servicii de publicitate pentru
alte persoane, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, realizarea de
benzi video, discuri în format video și înregistrări

audiovizuale cu caracter promoțional, realizare
de înregistrări video în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, servicii de informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie.

───────

(210) M 2021 01554
(151) 26/02/2021
(732) CORAX BOBA SRL, STR.

VRANCEI NR. 14, CAMERA 1,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STRADA
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

BOBA DELI

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.13; 11.03.02; 11.03.06

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

clase:
30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri de cafea și malț, amestecuri
de ceai, amestecuri de pulberi de ceai, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate, și
băuturi pe bază de cacao, băuturi frapate, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază
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de ceai (nemedicamentoase), băuturi pe bază
de ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, cafea (arome de -),
cafea (preparate vegetale care înlocuiesc -
ua), cafea aromată, cafea cu ciocolată, cafea
cu gheață, cafea decafeinizată, cafea gata
preparată, cafea liofilizată, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, cafea verde, cafea
solubilă, cappuccino, ceai, ceai alb, ceai alb
instant, ceai aromat din portocale (altele decât
pentru uz medicinal), ceai cu aroma de măr
(altele decât pentru uz medicinal), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai darjeeling, ceai de
acanthopanax (ogapicha), ceai de caise asiatice
(maesilcha), ceai de crizanteme (gukhwacha),
ceai de ghimbir, ceai de ginseng, ceai de ginseng
roșu, ceai de goji chinezesc (gugijacha), ceai
de iasomie, ceai de iasomie sub formă de
pliculețe, altele decât pentru uz medicinal, ceai
de lotus alb (baengnyeoncha), ceai de lămâie
verde, ceai de mentă, ceai de măceșe, ceai
de oolong, ceai de mușețel, ceai de salvie,
ceai de yuzu, ceai de tei, ceai din frunze de
orz, ceai din orez brun prăjit, ceai earl grey,
ceai fermentat, ceai fără teină, ceai ginseng
(insamcha), ceai galben, ceai instant (altul decât
cel pentru uz medicinal), ceai instant, ceai negru,
ceai negru (ceai englezesc), ceai negru instant,
ceai pentru infuzii, ceai oolong instant, ceai
rooibos, ceai verde, ceai verde instant, ceai
verde japonez, ceaiuri (nemedicinale) aromate
cu lămâie, ceaiuri (nemedicinale) care conțin
lămâie, ceaiuri aromate (altele decât cele pentru
uz medicinal), ceaiuri cu aromă de fructe
(nu medicinale), ceaiuri de fructe, chai (ceai),
esențe de cafea, esențe de ceai, espresso, iced
tea, infuzii de plante, kombucha, mate (ceai),
înlocuitori de cafea, înlocuitori de cafea (pe bază
de cereale sau cicoare), înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), înlocuitori de cafea
pe bază vegetală, înlocuitori de ceai, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de ceai).
32. Concentrate pentru preparat băuturi de
fructe, amestec de sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, băuturi nealcoolice care
constau în principal din sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice cu aromă de fructe, băuturi
nealcoolice cu suc de portocale, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc
de struguri, nealcoolice, băuturi nealcoolice de
fructe, băuturi nealcoolice din fructe și sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice pe bază de cocos,
băuturi nealcoolice pe bază de fructe, băuturi

nealcoolice pe bază de suc de aloe, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de ananas, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de mere, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, concentrate
de sucuri de fructe, extracte din fructe fără
alcool, smoothies, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, suc concentrat de
portocale, suc concentrat de prune afumate, suc
de coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de pepene verde, suc
de portocale, suc de rodii, nectaruri de fructe,
nealcoolice, sucuri de fructe organice, sucuri,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi energizante, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi energizante care conțin
cafeină.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: amestecuri de cafea, amestecuri
de cafea și cicoare, amestecuri de cafea și
malț, amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi
de ceai, băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi din cacao
gata preparate, și băuturi pe bază de cacao,
băuturi frapate, băuturi gata preparate pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
băuturi pe bază de cafea cu conținut de lapte,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
băuturi pe bază de ceai cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de înlocuitori de cafea, arome
de cafea, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, cafea aromată, cafea cu ciocolată,
cafea cu gheață, cafea decafeinizată, cafea gata
preparată, cafea liofilizată, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, cafea verde, cafea
solubilă, cappuccino, ceai, ceai alb, ceai alb
instant, ceai aromat din portocale (altele decât
pentru uz medicinal), ceai cu aroma de măr
(altele decât pentru uz medicinal), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai darjeeling, ceai de
acanthopanax (ogapicha), ceai de caise asiatice
(maesilcha), ceai de crizanteme (gukhwacha),
ceai de ghimbir, ceai de ginseng, ceai de ginseng
roșu, ceai de goji chinezesc (gugijacha), ceai
de iasomie, ceai de iasomie sub formă de
pliculețe, altele decât pentru uz medicinal, ceai
de lotus alb (baengnyeoncha), ceai de lămâie
verde, ceai de mentă, ceai de măceșe, ceai
de oolong, ceai de mușețel, ceai de salvie,
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ceai de yuzu, ceai de tei, ceai din frunze de
orz, ceai din orez brun prăjit, ceai earl grey,
ceai fermentat, ceai fără teină, ceai ginseng
(insamcha), ceai galben, ceai instant (altul decât
cel pentru uz medicinal), ceai instant, ceai negru,
ceai negru (ceai englezesc), ceai negru instant,
ceai pentru infuzii, ceai oolong instant, ceai
rooibos, ceai verde, ceai verde instant, ceai
verde japonez, ceaiuri (nemedicinale) aromate
cu lămâie, ceaiuri (nemedicinale) care conțin
lămâie, ceaiuri aromate (altele decât cele pentru
uz medicinal), ceaiuri cu aromă de fructe
(nu medicinale), ceaiuri de fructe, chai (ceai),
esențe de cafea, esențe de ceai, espresso,
iced tea, infuzii de plante, kombucha, mate
(ceai), înlocuitori de cafea, înlocuitori de cafea
(pe bază de cereale sau cicoare), înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), înlocuitori de
cafea pe bază vegetală, înlocuitori de ceai,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, amestec de sucuri de fructe,
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi
cu suc de struguri, băuturi cu suc de struguri,
nealcoolice, băuturi de fructe, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, băuturi pe bază de cocos,
băuturi pe bază de fructe, băuturi pe bază
de suc de aloe, băuturi pe bază de suc de
ananas, băuturi pe bază de suc de mere, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, concentrate
de sucuri de fructe, extracte din fructe fără
alcool, smoothies, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, suc concentrat de
portocale, suc concentrat de prune afumate, suc
de coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de pepene verde, suc
de portocale, suc de rodii, nectaruri de fructe,
nealcoolice, sucuri de fructe organice, sucuri,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi energizante, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi energizante care conțin
cafeină.
39. Servicii de livrare de alimente de către
restaurante, servicii de livrare de alimente și
băuturi preparate pentru consum, servicii de

livrare de băuturi, servicii de livrare pe cale
rutieră, servicii de livrare, servicii de livrare a
alimentelor.

───────

(210) M 2021 01557
(151) 26/02/2021
(732) SC VIKINGPROFIL SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 19A, JUDEŢUL
PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TVP 150
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, materiale de construcţii din
metal, tablă cutată, jgheaburi pentru burlane
metalice, ţigle metalice pentru acoperişuri,
acoperişuri metalice intermitente, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, învelitori metalice
pentru acoperişuri, invelitori metalice pentru
acoperiş, care încorporează celule fotovoltaice.

───────

(210) M 2021 01558
(151) 04/03/2021
(732) SC OMAROSA SRL, STR. RADU

ROSETTI, 8/25, JUD. BACĂU,
ONESTI, 601012, BACĂU,
ROMANIA

(540)

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de bufet salate,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de cantine, servicii oferite de ceainării,
decorare de alimente, decorare de torturi, fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de cluburi de băut
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de gătit, servicii de local
public, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurație pentru
recepțiile firmelor (furnizare de alimente și
băuturi), servicii de terasă berărie, servicii oferite
de rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea

mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de cluburi
de noapte (furnizare de produse alimentare),
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servire de alimente și băuturi, servii
de barmani, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servirea de băuturi în
berării, servire de băuturi alcoolice, servirea de
băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri, servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01559
(151) 26/02/2021
(732) XTRA EXPO SRL, STR. OASTEI

NR. 44, SECTOR 1, BUCURESTI,
012874, ROMANIA

(540)

CORTINA GATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────
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(210) M 2021 01560
(151) 26/02/2021
(732) ILEANA-FLORENTINA DOUGLAS-

CRĂCIUN, STR. CPT. GHEORGHE
MARASOIU, NR. 5, SECTOR 1,
ROMANIA

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

(540)

THE FACE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, creme cosmetice, creme parfumate,
creme exfoliante de uz cosmetic, creme
anticelulitice de uz cosmetic, creme antirid,
creme hidratante, creme pentru corp, creme
pentru față, creme anti-îmbătrânire, creme de
piele nemedicinale, creme și loțiuni cosmetice,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
serumuri de înfrumusețare, seruri de uz
cosmetic, seruri nemedicamentoase pentru
piele, ser de față de uz cosmetic, ser anti-
îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de uz cosmetic.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare, aparate medicale
electromagnetice, aparate și instrumente
medicale, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate medicale pentru calmarea durerii,
aparate de investigații medicale radiologice,
dispozitive pentru măsurarea pulsului (aparate
medicale), aparate medicale pentru tratamente
cutanate cu folosirea laserului, aparatură pentru
diagnosticare medicală pentru uz medical,
aparatură medicală de analiză pentru uz
medical.

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni, consiliere
medicală, controale medicale, îngrijire medicală,
servicii de tratament medical, furnizare de
tratament medical, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
servicii medicale și de sănătate, servicii medicale
de evaluare a sănătății, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de frumusețe
oferite de un centru spa, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru spa.

───────

(210) M 2021 01561
(151) 26/02/2021
(732) SC JDC DISTRIBUTION SRL,

STR. IMASULUI NR. 13A, C3,
VALEA ADANCA, JUD. IAŞI,
COMUNA MIROSLAVA, 700713,
IAȘI, ROMANIA

(540)

MAGAZINE DE NOTA 10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, activități publicitare, în special
cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, afișaj, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, agenții de publicitate

───────

(210) M 2021 01562
(151) 26/02/2021
(732) EXPERGO BUSINESS NETWORK

SRL, STR. ARMENEASCA NR
4, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

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

5. Batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru sportivi de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de polen de uz
medical, suplimente antioxidante de uz medical,
suplimente dietetice care conțin vitamine,
suplimente dietetice pentru oameni, altele decât
cele de uz medical, suplimente dietetice și
nutritive, suplimente lichide cu vitamine de uz
medical, suplimente nutritive lichide, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente vitaminice
și minerale.

───────

(210) M 2021 01563
(151) 26/02/2021
(732) MARIAN VELCEA, STR. CAREI

NR. 15, BL. MR 7, SC. B, AP.150,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 022201,
ROMANIA

(740) INVEL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. ION
GHICA NR. 3, AP. 20, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

doctor Tech

(531) Clasificare Viena:
02.03.05; 26.11.12; 26.01.01; 27.05.01

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

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
echipament pentru exerciții fizice, dispozitive
pentru protecția auzului, instrumente ajutătoare
pentru sex, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical.

───────

(210) M 2021 01564
(151) 26/02/2021
(732) ECO LIFE STYLE S.R.L., STRADA

PLEVNEI NR. 42, JUDEȚUL
ILFOV, DASCĂLU, 077075, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ECO LIFE STYLE
reciclati, nu aruncati!

(531) Clasificare Viena:
05.01.10; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
1. Compost.
4. Brichete de lemn, lemn de foc, brichete de
cărbune de lemn, lemn sub formă de brichete.
19. Scânduri de lemn pentru construcţii,
lemn, semiprelucrat, panouri din lemn, lemn
semiprelucrat pentru construcții, lemn tăiat,
grinzi din lemn, îmbinări din lemn, plăci din
lemn, lemn pentru construcții, profile (profiluri)
din lemn.
39. Depozitarea deșeurilor, transport de deșeuri,
colectare de deșeuri comerciale (transport),
colectare de deșeuri lichide (transport), colectare
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de deșeuri menajere (transport), descărcare
(transport) de deșeuri, colectare de deșeuri
industriale (transport), eliminarea (ridicarea și
transportul) deșeurilor
40. Prelucrarea lemnului, distrugerea deşeurilor
şi gunoaielor, reciclarea deșeurilor, incinerarea
deșeurilor, eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), tratarea deșeurilor (transformare),
tratare a deșeurilor, recuperarea materialelor din
deșeuri, incinerarea deșeurilor și
reziduurilor, consultanță privind reciclarea
gunoiului și deșeurilor, furnizare de informații
despre reciclarea deșeurilor, sortarea deșeurilor
și a materialelor reciclabile, servicii de gestionare
a deșeurilor.

───────

(210) M 2021 01565
(151) 26/02/2021
(732) TAMSIRA CXV SERVICE SRL,

STR. ECATERINA TEODOROIU
NR. 38B, BIROUL NR. 1, JUDEȚUL
OLT, SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

ARISMAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la automobile-caravană, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, automobile-caravană, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile si automobile-caravană, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul si ridicata referitoare la piese pentru
automobile si automobile-caravană, publicitate
prin internet pentru vânzare de automobile
si automobile-caravană, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile si automobile-caravană, realizare de
expoziții comerciale în domeniul automobilelor
si automobilelor-caravană, servicii de publicitate

privind automobilele si automobile-caravană,
servicii de înmatriculare a automobilelor si
automobile-caravană.
37. Întreținere și reparații de autovehicule pentru
transportul de pasageri, servicii de tinichigerie
(reparații), curățare completă pentru automobile
si automobile-caravană, instalare de accesorii
pentru automobile, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile si
automobile-caravană, reparații și finisaje de
caroserii de automobile efectuate pentru terți,
servicii de aplicare unui strat protector de vopsea
pe șasiul vehiculelor, spălarea autovehiculelor,
vopsitul autovehiculelor, repararea tapițeriei
autovehiculelor, montare parbrize pentru
autovehicule, montare geamuri pentru
autovehicule, servicii de schimb de ulei
pentru autovehicule, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor, reparații
sau întreținere de automobile si automobile-
caravană, servicii mobile de schimb de ulei
pentru autovehicule prestate la locația clientului,
șlefuirea automobilelor, gresarea automobilelor,
instalare de echipamente electrice și electronice
în automobile, reparații de automobile, servicii
de recondiționare automobile, vulcanizarea
pneurilor (reparație), vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații), echilibrarea roților,
geometrie roti, aplicare de motive decorative pe
automobile, verificare de automobile și de piese
ale acestora înaintea lucrărilor de întreținere și
de reparație, întreținerea automobilelor.
39. Închirieri de autovehicule, depozitare
de piese pentru autovehicule, închiriere
de remorci pentru automobile, transport
de autovehicule, tractare cu autovehicule,
remorcare de autovehicule, transport de
pasageri cu autovehicule, servicii de recuperare
a autovehiculelor, servicii de parcări de
autovehicule, servicii de transport cu automobile,
închirieri de automobile, închiriere de
automobile-caravană.
40. Tinichigerie (fabricarea la comandă), tehnică
franceză de lustruire manuală cu șelac (french
polish), asamblare la comandă de caroserii și
șasiuri de automobile pentru alte persoane,
servicii de matrițare pentru componente de
automobile, personalizare de autovehicule,
servicii de vulcanizare, gravarea, pe geamurile
automobilelor, a unei secvențe de numere de
identificare ce pot fi urmărite, astfel încât să se
poată identifica un anumit automobil recuperat
după ce a fost furat, servicii de transformare
pentru electromotoare și motoare de automobile
(tuning).
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41. Cursuri avansate de conducere auto pentru
conducătorii de automobile (instruire).
42. Servicii de analiză și cercetare industrială
privind anvelopele pentru automobile, inspecția
autovehiculelor (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice).

───────

(210) M 2021 01566
(151) 26/02/2021
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ro1.ro

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 26.01.04; 26.11.02; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.12

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

clase:
9. Software pentru dispozitive electronice
digitale portabile, software și aplicații pentru
dispozitive mobile descărcabile, software
descărcabil (middleware) pentru administrarea
funcțiilor software pe dispozitive electronice,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), software,
aplicații software descărcabile, software
integrat, platforme de software colaborative
(software), software multimedia, software mobil,

echipamente electronice pentru prelucrarea
informațiilor.
16. Publicații imprimate, publicații periodice,
reviste (publicații periodice), publicații de
reclame, publicații periodice tipărite, anuare
(publicații tipărite), ziare, ziare cotidiene, reviste
ca suplimente la ziare, almanahuri tipărite,
buletine de știri (materiale tipărite), albume
tipărite, cataloage tipărite, pliante tipărite, pliante
informative tipărite, broșuri tipărite.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
și reclamă, publicitate în reviste, servicii
promoționale de publicitate, servicii de
publicitate digitala, publicitate pentru terți pe
internet, servicii de publicitate în presă, servicii
de promovare și publicitate, abonament la
ziare electronice, servicii publicitare privind
ziarele, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
organizare de abonamente la ziare electronice,
organizare pentru dispunerea de spațiu publicitar
în ziare, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
editare de publicitate, servicii de editare de
texte publicitare, editare și actualizare de texte
publicitare, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de spațiu
publicitar online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
realizare de broșuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
în broșuri, difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broșuri și material tipărit), distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu comerțul electronic, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, difuzare de anunțuri, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
pregătire de anunțuri publicitare, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, plasarea de
anunțuri publicitare pentru terți, servicii de
anunțuri în scopuri publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare de
exterior pentru terți, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, furnizare de
servicii online de licitație, servicii online de
prelucrare de date, servicii de publicitate și
marketing online, servicii de administrare a
comunităților online, publicitate la produsele și
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serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, închiriere de
spațiu publicitar pe site-uri web, informații despre
vânzarea de produse, administrare în materie
de metode de vânzare, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, prezentare de bunuri si
servicii, vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri pentru terți, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale.
38. Servicii de telecomunicatii, transmisie on-
line de publicații electronice, servicii de
transmisie electronică de informații, servicii de
comunicații, servicii de comunicații digitale,
servicii de comunicații electronice, comunicații
prin telefonie mobila, servicii de comunicații
furnizate electronic, servicii de comunicații de
date, servicii de comunicații prin mijloace
electronice, furnizare de servicii de comunicații
online, servicii de comunicații prestate pe
internet

───────

(210) M 2021 01567
(151) 26/02/2021
(732) LLIW COFFEE SRL, STR. IOAN

GÂNJU NR. 10, DEMISOL, BL. D1,
SC. A, AP. 1, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

LLIW

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 04.05.05; 27.05.01

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume
tipărite, almanahuri, invitaţii (papetărie), pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, bavete din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, din hârtie, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, calendare
tipărite, carton, carduri nemagnetice din hârtie
sau carton, cartele nemagnetice din hârtie sau
carton, cataloage tipărite, suporturi de pahare
din hârtie, pungi conice din hârtie, recipiente din
hârtie pentru creme, plicuri (papetărie), prosoape
din hârtie pentru faţă, hârtie de filtru, steguleţe
din hârtie, fluturaşi publicitari tipăriți, felicitări
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(tipărite), dispozitive de etichetare manuale,
şerveţele din hârtie, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
reviste (publicaţii periodice), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele
de bere, buletine informative, ziare tipărite,
agende tipărite, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton, umplutură din
hârtie sau carton, broşuri tipărite, hârtie, foi
de hârtie (papetărie), filtre din hârtie pentru
cafea, șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, publicaţii periodice, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, papetărie,
şerveţele de masă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, prosoape din hârtie,
hârtie de împachetat, hârtie de ambalat.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, autoclave,
neelectrice, pentru gătit, oale de gătit sub
presiune, neelectrice, coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine), bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, găleţi, recipiente de
unică folosință din folie de aluminiu, de uz
casnic, tuburi pentru curățat usturoi, dispozitiv de
turnat vin, șervete de bucătărie, pipete pentru
sos, untiere, capace pentru untiere, servire
(tăvi), forme de prăjituri, tuburi şi capete pentru
decorarea prăjiturilor, cutii pentru dulciuri, cutii de
bomboane, ceaune, ceramică pentru uz casnic,
capace pentru platourile de brânzeturi, beţişoare
pentru mâncat, site de strecurat (ustensile de
uz casnic), suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri
(biscuiţi), borcane pentru fursecuri, seturi de oale

pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, seturi de
recipiente pentru ulei şi oţet, recipiente pentru
ulei şi oţet, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, tocătoare pentru bucătărie,
etichete metalice pentru carafe, carafe, friteuze,
neelectrice, damigene, baloane de sticlă, capace
pentru farfurii, capace pentru veselă, veselă,
perii pentru spălarea veselei, farfurii de unică
folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de băut,
coarne de băut, sticle de băut de sport, pahare
de băut, tăvi, vase de lut, vase de faianţă, cratiţe
din lut, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, sticlă emailată,
nu cea utilizată în construcţii, fructiere, butelci,
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, boluri
pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, prese
pentru usturoi (ustensile de bucătărie), baloane
de sticlă (recipiente), fiole (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, pahare (recipiente), mănuşi
pentru uz casnic, răzători pentru bucătărie,
suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), recipiente termoizolante pentru băuturi,
recipiente termoizolante, încălzitoare pentru
biberoane, neelectrice, butelci de buzunar, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, forme pentru cuburile de gheaţă, găleţi
pentru gheaţă, răcitoare (frapiere), frapiere
de gheaţă, cleşti pentru gheaţă, linguri-cupe
pentru îngheţată, termosuri, sticle sub vid, pungi
izotermice, ulcioare, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, seturi
pentru lichior, cutii pentru gustări, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), mojare
pentru bucătărie, forme (ustensile de bucătărie),
căni, inele pentru serveţelele de masă, maşini
de tăiţei, acţionate manual, spărgătoare de nuci,
mănuşi pentru cuptor, mănuşi de bucătărie,
mănuşi de grătar, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte şi tarte, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului), ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice, lăzi
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frigorifice portabile, neelectrice, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinţi,
vase, dopuri cu picurător, sticle frigorifice, cuburi
de gheaţă reutilizabile, sucitoare, de uz casnic,
boluri de salată, cleşti pentru salată, solniţe
cu orificii pentru presărare, solniţe tip vas,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, servicii
(veselă), polonice pentru servire, site-ciururi
(ustensile de uz casnic), strecurători (ustensile
de uz casnic), sifoane pentru apă carbonatată,
boluri pentru supă, spatule pentru bucătărie,
seturi de condimente, cratiţe (acoperite), site
pentru uz casnic, strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
suporturi pentru şerveţele de masă, farfurii
pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu cele
din hârtie sau din material textil, articole de
masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi lingurile,
halbe, căni înalte cu capac, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai (articole de masă), infuzoare
de ceai, infuzoare în formă de bilă pentru ceai,
strecurători de ceai, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, farfurii
pentru legume, vase din metal pentru gheaţă şi
băuturi cu gheaţă, dispozitive pentru copt vafele
belgiene, neelectrice, teluri, neelectrice, pentru
uz casnic, aeratoare pentru vin.
30. Pastă de migdale, produse de cofetărie
cu migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară (bicarbonat
de sodiu pentru gătit), bicarbonat de sodiu
pentru gătit (sodă alimentară), mix pentru
clătite sărate, biscuiţi, fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort, aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi,
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele(dulciuri),
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat,
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respiraţiei, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao

cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie, produse de cofetărie
cu zahăr, sare pentru gătit, fulgi de porumb,
porumb, măcinat, porumb, copt, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, curry
(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceaţă
de lapte), esenţe pentru produsele alimentare,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi şi prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă
dulce, golden syrup (sirop auriu), halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, miere, sandvişuri de hot dog, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, ketchup (sos), seminţe
de in pentru uz culinar (asezonare), lemn
dulce (produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri (produse de cofetărie ), pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată, făină, plăcinte cu
carne, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, muştar,
îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe bază
de tăiţei, noodles, făini de nuci, nucşoară, făină
de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz,
clătite sărate, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis, clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă de
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orez, pastă de orez pentru uz culinar, hârtie
de orez comestibilă, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran (asezonare),
sare pentru conservarea alimentelor, sandvişuri,
sosuri (condimente), produse de asezonare,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, griş, biscuiţi din orez,
seminţe de susan (produse de asezoanre),
sorbeturi (îngheţate), şerbeturi (îngheţate), tăiţei
soba, pâine fără gluten, tamarind (condiment),
profiterol, cornuri (produse de cofetărie), pateuri
cu ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, napolitane
din hârtie comestibilă, macarons din nucă de
cocos, capsule de cafea, umplute, apă de flori
de portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
sos de roşii, tortillas, turmeric, pâine nedospită,
cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinar, vanilină (substituent pentru vanilie),
preparate vegetale folosite ca substituenţi pentru
cafea, vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de
grâu, drojdie, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate), băuturi pe bază de ceai cu lapte.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor, altele
decât uleiurile esențiale, sucuri de fructe, suc
de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe

bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Servicii publicitare, de marketing și
promoționale, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de informare a
consumatorilor, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, servicii de comerţ cu benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, servicii
de comerţ cu benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, servicii de comerţ cu
panouri publicitare din hârtie sau carton, servicii
de comerţ cu albume, servicii de comerţ
cu almanahuri, servicii de comerţ cu invitaţii
(papetărie), servicii de comerţ cu pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
servicii de comerţ cu bannere din hârtie, servicii
de comerţ cu bavete din hârtie, servicii de
comerţ cu bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
servicii de comerţ cu ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, servicii de comerţ cu învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, servicii de
comerţ cu cutii din hârtie sau carton, servicii
de comerţ cu fanioane din hârtie, servicii de
comerţ cu calendare, servicii de comerţ cu
carton, servicii de comerţ cu carduri, servicii
de comerţ cu cartele, servicii de comerţ cu
cataloage, servicii de comerţ cu suporturi de
pahare din hârtie, servicii de comerţ cu pungi
conice din hârtie, servicii de comerţ cu recipiente
din hârtie pentru creme, servicii de comerţ
cu plicuri (papetărie), servicii de comerţ cu
prosoape din hârtie pentru faţă, servicii de
comerţ cu hârtie de filtru, servicii de comerţ
cu steguleţe din hârtie, servicii de comerţ cu
fluturaşi publicitari, servicii de comerţ cu felicitări
(tipărite), servicii de comerţ cu dispozitive
de etichetare manuale, servicii de comerţ cu
şerveţele din hârtie, servicii de comerţ cu folii
din hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare, servicii
de comerţ cu etichete din hârtie sau carton,
servicii de comerţ cu reviste (publicaţii periodice),
servicii de comerţ cu manuale (ghiduri), servicii
de comerţ cu ghiduri (manuale), servicii de
comerţ cu suporturi pentru paharele de bere,
servicii de comerţ cu buletine informative, servicii
de comerţ cu ziare, servicii de comerţ cu agende,
servicii de comerţ cu materiale de ambalat
fabricate din amidon, servicii de comerţ cu
ambalare (amortizare, umplutură), servicii de
comerţ cu materiale din hârtie sau carton, servicii
de comerţ cu materiale de căptuşire din hârtie
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sau carton, servicii de comerţ cu umplutură
din hârtie sau carton, servicii de comerţ cu
broşuri, servicii de comerţ cu hârtie, servicii
de comerţ cu foi de hârtie (papetărie), servicii
de comerţ cu filtre din hârtie pentru cafea,
servicii de comerţ cu şabloane pentru decorarea
alimentelor și a băuturilor, servicii de comerţ
cu publicaţii periodice, servicii de comerţ cu
suporturi pentru farfurie din hârtie, servicii de
comerţ cu folie din plastic pentru împachetat,
servicii de comerţ cu ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, servicii de
comerţ cu rolă de folie din plastic, extensibilă,
pentru paletizare, servicii de comerţ cu materiale
tipărite, servicii de comerţ cu publicaţii tipărite,
servicii de comerţ cu benzi autoadezive pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ
cu papetărie, servicii de comerţ cu şerveţele de
masă din hârtie, servicii de comerţ cu traverse
de masă din hârtie, servicii de comerţ cu feţe de
masă din hârtie, servicii de comerţ cu protecţii
pentru masă din hârtie, servicii de comerţ cu
prosoape din hârtie, servicii de comerţ cu hârtie
de împachetat, servicii de comerţ cu hârtie de
ambalat, servicii de comerţ cu bureţi abrazivi
pentru bucătărie, servicii de comerţ cu autoclave,
neelectrice, pentru gătit, servicii de comerţ cu
oale de gătit sub presiune, neelectrice, servicii
de comerţ cu coşuri pentru uz casnic, servicii
de comerţ cu linguri de gătit (ustensile de gătit),
servicii de comerţ cu pensule pentru gătit, servicii
de comerţ cu bătătoare, neelectrice, servicii de
comerţ cu halbe de bere, servicii de comerţ cu
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
servicii de comerţ cu desfăcătoare de sticle,
electrice şi neelectrice, servicii de comerţ cu
sticle, servicii de comerţ cu boluri (bazine),
servicii de comerţ cu bazine (boluri), servicii de
comerţ cu cutii pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, servicii de comerţ cu cutii de sticlă,
servicii de comerţ cu coşuri de pâine de uz
casnic, servicii de comerţ cu tocătoare pentru
pâine, servicii de comerţ cu cutii pentru pâine,
servicii de comerţ cu găleţi, servicii de comerţ cu
recipiente de unică folosință din folie de aluminiu,
de uz casnic, servicii de comerţ cu tuburi pentru
curățat usturoi, servicii de comerţ cu dispozitive
de turnat vin, servicii de comerţ cu şervete de
bucătărie, servicii de comerţ cu pipete pentru
sos, servicii de comerţ cu untiere, servicii de
comerţ cu capace pentru untiere, servicii de
comerţ cu servire (tăvi), servicii de comerţ cu
forme de prăjituri, servicii de comerţ cu tuburi
şi capete pentru decorarea prăjiturilor, servicii
de comerţ cu cutii pentru dulciuri, servicii de
comerţ cu cutii de bomboane, ceaune, servicii de
comerţ cu ceramică pentru uz casnic, servicii de

comerţ cu capace pentru platourile de brânzeturi,
servicii de comerţ cu beţişoare pentru mâncat,
servicii de comerţ cu site de strecurat (ustensile
de uz casnic), servicii de comerţ cu suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil, servicii
de comerţ cu agitatoare de cocktailuri, servicii
de comerţ cu amestecătoare pentru cocktailuri,
servicii de comerţ cu râşniţe de cafea, acţionate
manual, servicii de comerţ cu servicii de cafea
(articole de masă), servicii de comerţ cu filtre de
cafea, neelectrice, servicii de comerţ cu cafetiere
de aragaz, neelectrice, servicii de comerţ cu căni
pentru cafetiere, neelectrice, servicii de comerţ
cu pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, servicii de comerţ cu pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
servicii de comerţ cu recipiente pentru uz casnic
sau de bucătărie, servicii de comerţ cu forme
pentru copt, servicii de comerţ cu forme pentru
fursecuri (biscuiţi), servicii de comerţ cu borcane
pentru fursecuri, servicii de comerţ cu seturi de
oale pentru gătit, servicii de comerţ cu ţepuşe
metalice pentru gătit, servicii de comerţ cu oale
de gătit, servicii de comerţ cu ustensile pentru
gătit, neelectrice, servicii de comerţ cu pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde, servicii
de comerţ cu tirbuşoane, electrice şi neelectrice,
servicii de comerţ cu seturi de recipiente pentru
ulei şi oţet, servicii de comerţ cu recipiente pentru
ulei şi oţet, servicii de comerţ cu concasoare
pentru bucătărie, neelectrice, servicii de comerţ
cu cristal (sticlărie), servicii de comerţ cu ceşti,
servicii de comerţ cu pahare din hârtie sau
plastic, servicii de comerţ cu tocătoare pentru
bucătărie, servicii de comerţ cu etichete metalice
pentru carafe, servicii de comerţ cu carafe,
servicii de comerţ cu friteuze, neelectrice, servicii
de comerţ cu damigene, servicii de comerţ cu
baloane de sticlă, servicii de comerţ cu capace
pentru farfurii, servicii de comerţ cu capace
pentru veselă, servicii de comerţ cu veselă,
servicii de comerţ cu perii pentru spălarea
veselei, servicii de comerţ cu farfurii de unică
folosinţă, servicii de comerţ cu jgheaburi pentru
băut, servicii de comerţ cu vase de băut, servicii
de comerţ cu coarne de băut, servicii de comerţ
cu sticle de băut de sport, servicii de comerţ cu
pahare de băut, servicii de comerţ cu tăvi, servicii
de comerţ cu vase de lut, servicii de comerţ
cu vase de faianţă, servicii de comerţ cu cratiţe
din lut, servicii de comerţ cu suporturi pentru
ouă, servicii de comerţ cu separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, servicii de comerţ
cu sticlă emailată, nu cea utilizată în construcţii,
servicii de comerţ cu fructiere, servicii de comerţ
cu butelci, servicii de comerţ cu aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, servicii de comerţ cu boluri
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pentru fructe, servicii de comerţ cu prese pentru
fructe, neelectrice, pentru uz casnic, servicii de
comerţ cu tigăi pentru prăjit, servicii de comerţ cu
pâlnii, servicii de comerţ cu prese pentru usturoi
(ustensile de bucătărie), servicii de comerţ cu
baloane de sticlă (recipiente), servicii de comerţ
cu fiole (recipiente), servicii de comerţ cu butelci
din sticlă (recipiente), servicii de comerţ cu
borcane din sticlă (damigene), servicii de comerţ
cu dopuri din sticlă, servicii de comerţ cu pahare
(recipiente), servicii de comerţ cu mănuşi pentru
uz casnic, servicii de comerţ cu răzători pentru
bucătărie, servicii de comerţ cu suporturi grătare,
servicii de comerţ cu grătare (ustensile de gătit),
servicii de comerţ cu recipiente termoizolante
pentru băuturi, servicii de comerţ cu recipiente
termoizolante, servicii de comerţ cu încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, servicii de comerţ
cu butelci de buzunar, servicii de comerţ cu
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, servicii de comerţ cu forme pentru
cuburile de gheaţă, servicii de comerţ cu găleţi
pentru gheaţă, servicii de comerţ cu răcitoare
(frapiere), servicii de comerţ cu frapiere de
gheaţă, servicii de comerţ cu cleşti pentru
gheaţă, servicii de comerţ cu linguri-cupe pentru
îngheţată, servicii de comerţ cu termosuri,
servicii de comerţ cu sticle sub vid, servicii de
comerţ cu pungi izotermice, servicii de comerţ
cu ulcioare, servicii de comerţ cu fierbătoare,
neelectrice, servicii de comerţ cu aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, servicii de
comerţ cu recipiente pentru bucătărie, servicii
de comerţ cu ustensile de bucătărie, servicii
de comerţ cu suporturi de cuţite pentru masă,
servicii de comerţ cu polonice pentru servirea
băuturilor, servicii de comerţ cu seturi pentru
lichior, servicii de comerţ cu cutii pentru gustări,
servicii de comerţ cu suporturi pentru meniuri,
servicii de comerţ cu veselă pentru camping,
servicii de comerţ cu râşniţe pentru uz casnic,
acţionate manual, servicii de comerţ cu linguri
de amestecare (ustensile de bucătărie), servicii
de comerţ cu mojare pentru bucătărie, servicii
de comerţ cu forme (ustensile de bucătărie),
servicii de comerţ cu căni, servicii de comerţ
cu inele pentru serveţelele de masă, servicii de
comerţ cu maşini de tăiţei, acţionate manual,
servicii de comerţ cu spărgătoare de nuci, servicii
de comerţ cu mănuşi pentru cuptor, servicii
de comerţ cu mănuşi de bucătărie, servicii de
comerţ cu mănuşi de grătar, servicii de comerţ
cu farfurii din hârtie, servicii de comerţ cu cuţite
pentru patiserie, servicii de comerţ cu râşniţe de
piper, acţionate manual, servicii de comerţ cu
piperniţe, servicii de comerţ cu pisăloage pentru
bucătărie, servicii de comerţ cu coşuri dotate

pentru picnic, inclusiv vesela, servicii de comerţ
cu palete pentru plăcinte şi tarte, servicii de
comerţ cu pipete (ustensile pentru degustarea
vinului), servicii de comerţ cu ustensile pentru
degustarea vinului (sifoane), servicii de comerţ
cu suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, servicii de comerţ cu articole
din porţelan, servicii de comerţ cu cutii de
răcire portabile, neelectrice, servicii de comerţ
cu lăzi frigorifice portabile, neelectrice, servicii de
comerţ cu capace pentru vasele de gătit, servicii
de comerţ cu suporturi pentru vasele fierbinţi,
servicii de comerţ cu vase, servicii de comerţ cu
dopuri cu picurător, servicii de comerţ cu sticle
frigorifice, servicii de comerţ cu cuburi de gheaţă
reutilizabile, servicii de comerţ cu sucitoare,
de uz casnic, servicii de comerţ cu boluri de
salată, servicii de comerţ cu cleşti pentru salată,
servicii de comerţ cu solniţe cu orificii pentru
presărare, servicii de comerţ cu solniţe tip
vas, servicii de comerţ cu farfurioare, servicii
de comerţ cu linguri-cupe pentru uz casnic,
servicii de comerţ cu servicii (veselă), servicii
de comerţ cu polonice pentru servire, servicii de
comerţ cu site-ciururi (ustensile de uz casnic),
servicii de comerţ cu strecurători (ustensile
de uz casnic), servicii de comerţ cu sifoane
pentru apă carbonatată, servicii de comerţ cu
boluri pentru supă, servicii de comerţ cu spatule
pentru bucătărie, servicii de comerţ cu seturi
de condimente, servicii de comerţ cu cratiţe
(acoperite), servicii de comerţ cu site pentru
uz casnic, servicii de comerţ cu strecurători
pentru uz casnic, servicii de comerţ cu paie
pentru băut, servicii de comerţ cu zaharniţe,
servicii de comerţ cu cleşti pentru zahăr, servicii
de comerţ cu suporturi pentru şerveţele de
masă, servicii de comerţ cu farfurii pentru masă,
servicii de comerţ cu suporturi pentru farfurie,
nu cele din hârtie sau din material textil, servicii
de comerţ cu articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, servicii de comerţ
cu halbe, servicii de comerţ cu căni înalte cu
capac, servicii de comerţ cu cutii pentru ceaiuri,
servicii de comerţ cu servicii de ceai (articole de
masă), servicii de comerţ cu infuzoare de ceai,
servicii de comerţ cu infuzoare în formă de bilă
pentru ceai, servicii de comerţ cu strecurători
de ceai, servicii de comerţ cu suporturi pentru
plicurile de ceai, servicii de comerţ cu ceainice,
servicii de comerţ cu recipiente termoizolante
pentru alimente, servicii de comerţ cu tăvi din
hârtie, pentru uz casnic, servicii de comerţ cu
tăvi pentru uz casnic, servicii de comerţ cu
suporturi pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru
masă), servicii de comerţ cu urne pentru băutură,
neelectrice, servicii de comerţ cu ustensile
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pentru uz casnic, servicii de comerţ cu farfurii
pentru legume, servicii de comerţ cu vase
din metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă,
servicii de comerţ cu dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, servicii de comerţ
cu teluri, neelectrice, pentru uz casnic, servicii
de comerţ cu aeratoare pentru vin, servicii de
comerţ cu pastă de migdale, servicii de comerţ
cu produse de cofetărie cu migdale, servicii
de comerţ cu anason, servicii de comerţ cu
sos de mere (condiment), servicii de comerţ
cu preparate aromatice alimentare, servicii de
comerţ cu cafea artificială, servicii de comerţ
cu praf de copt, servicii de comerţ cu sodă
alimentară (bicarbonat de sodiu pentru gătit),
servicii de comerţ cu bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), servicii de comerţ cu
mix pentru clătite sărate, servicii de comerţ cu
biscuiţi, servicii de comerţ cu fursecuri, servicii
de comerţ cu pâine, servicii de comerţ cu chifle
de pâine, servicii de comerţ cu pâine firimituri
(pesmet), servicii de comerţ cu chifle dulci,
servicii de comerţ cu burritos, servicii de comerţ
cu pudră de tort, servicii de comerţ cu cocă de
tort, servicii de comerţ cu aluat de tort, servicii de
comerţ cu glazură de tort (glazurare), servicii de
comerţ cu torturi, servicii de comerţ cu prăjituri,
servicii de comerţ cu zahăr candel cristalizat,
servicii de comerţ cu bomboane de decor pentru
torturi, servicii de comerţ cu caramele(dulciuri),
servicii de comerţ cu caramele (bomboane),
servicii de comerţ cu preparate din cereale,
servicii de comerţ cu batoane de cereale, servicii
de comerţ cu gustări pe bază de cereale, servicii
de comerţ cu băuturi pe bază de muşeţel, servicii
de comerţ cu sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
servicii de comerţ cu gumă de mestecat,
servicii de comerţ cu gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, servicii de comerţ cu
cicoare (substituent pentru cafea), servicii de
comerţ cu chipsuri (produse din cereale), servicii
de comerţ cu ciocolată, servicii de comerţ cu
băuturi din ciocolată cu lapte, servicii de comerţ
cu spume de ciocolată, servicii de comerţ cu
decoraţiuni din ciocolată pentru torturi, servicii
de comerţ cu paste de ciocolată cu nuci de
întins pe pâine, servicii de comerţ cu băuturi pe
bază de ciocolată, servicii de comerţ cu paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, servicii
de comerţ cu nuci învelite în ciocolată, servicii
de comerţ cu chutney (condiment), servicii de
comerţ cu scorţişoară (mirodenie), servicii de
comerţ cu cuişoare (mirodenii), servicii de comerţ
cu cacao, servicii de comerţ cu băuturi din cacao
cu lapte, servicii de comerţ cu băuturi pe bază
de cacao, servicii de comerţ cu arome de cafea,
servicii de comerţ cu cafea, servicii de comerţ

cu băuturi din cafea cu lapte, servicii de comerţ
cu băuturi pe bază de cafea, servicii de comerţ
cu condimente, servicii de comerţ cu produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
servicii de comerţ cu produse de cofetărie,
servicii de comerţ cu produse de cofetărie cu
zahăr, servicii de comerţ cu sare pentru gătit,
servicii de comerţ cu fulgi de porumb, servicii de
comerţ cu porumb, măcinat, servicii de comerţ
cu porumb, copt, servicii de comerţ cu biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), servicii de comerţ
cu sos de merişoare (condiment), servicii de
comerţ cu crutoane, servicii de comerţ cu orz
măcinat, servicii de comerţ cu ovăz măcinat,
servicii de comerţ cu curry (mirodenie), servicii
de comerţ cu cremă din ouă şi lapte, servicii
de comerţ cu spume pentru desert (produse de
cofetărie), servicii de comerţ cu aluat, servicii
de comerţ cu sosuri pentru salată, servicii de
comerţ cu dulce de leche (dulceaţă de lapte),
servicii de comerţ cu esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, servicii de comerţ cu arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru torturi şi
prăjituri, servicii de comerţ cu arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, servicii
de comerţ cu colţunaşi pe bază de făină,
servicii de comerţ cu flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, servicii de comerţ
cu fondante (produse de cofetărie), servicii
de comerţ cu arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, servicii de comerţ cu jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), servicii de comerţ
cu coulis de fructe (sosuri), servicii de comerţ
cu ierburi de grădină, conservate (asezonare),
servicii de comerţ cu orez preparat învelit în
alge marine, servicii de comerţ cu ghimbir pudră,
servicii de comerţ cu turtă dulce, servicii de
comerţ cu golden syrup (sirop auriu), servicii de
comerţ cu halva, servicii de comerţ cu glazură
pentru şuncă, servicii de comerţ cu batoane de
cereale bogate în proteine, servicii de comerţ cu
miere, servicii de comerţ cu sandvişuri de hot
dog, servicii de comerţ cu îngheţată, servicii de
comerţ cu gheaţă, naturală sau artificială, servicii
de comerţ cu gheaţă pentru băuturile răcoritoare,
servicii de comerţ cu cuburi de gheaţă, servicii
de comerţ cu ceai cu gheaţă, servicii de comerţ
cu gheaţă comestibilă, servicii de comerţ cu
infuzii, nu cele medicinale, servicii de comerţ cu
orez instant, servicii de comerţ cu ketchup (sos),
servicii de comerţ cu seminţe de in pentru uz
culinar (asezonare), servicii de comerţ cu lemn
dulce (produse de cofetărie), servicii de comerţ
cu lipii pe bază de cartofi, servicii de comerţ
cu dropsuri (produse de cofetărie ), servicii de
comerţ cu pastile (produse de cofetărie), servicii
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de comerţ cu macaroane, servicii de comerţ cu
macarons, servicii de comerţ cu biscuiţi cu malţ,
servicii de comerţ cu extract de malţ alimentar,
servicii de comerţ cu malţ pentru consum uman,
servicii de comerţ cu marinate, servicii de comerţ
cu marţipan, servicii de comerţ cu maioneză,
servicii de comerţ cu făină nerafinată, servicii de
comerţ cu făină, servicii de comerţ cu plăcinte
cu carne, servicii de comerţ cu sosuri pentru
carne, servicii de comerţ cu usturoi mărunţit
(condiment), servicii de comerţ cu mentă pentru
produse de cofetărie, servicii de comerţ cu
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, servicii
de comerţ cu glazură oglindă, servicii de comerţ
cu melasă alimentară, servicii de comerţ cu
musli, servicii de comerţ cu muştar, servicii
de comerţ cu îndulcitori naturali, servicii de
comerţ cu mâncăruri preparate pe bază de
tăiţei, noodles, servicii de comerţ cu făini de
nuci, servicii de comerţ cu nucşoară, servicii de
comerţ cu făină de ovăz, servicii de comerţ cu
alimente pe bază de ovăz, servicii de comerţ
cu terci de ovăz, servicii de comerţ cu clătite
sărate, servicii de comerţ cu zahăr de palmier,
servicii de comerţ cu clătite, servicii de comerţ cu
hârtie comestibilă, servicii de comerţ cu paste,
servicii de comerţ cu sos pentru paste, servicii de
comerţ cu produse de cofetărie din fructe, servicii
de comerţ cu produse de patiserie, servicii de
comerţ cu aluat de patiserie, servicii de comerţ
cu pâtés en croûte (plăcinte), servicii de comerţ
cu produse de cofetărie cu arahide, servicii
de comerţ cu pelmeni, servicii de comerţ cu
piper, servicii de comerţ cu bomboane mentolate,
servicii de comerţ cu boia (asezonare), servicii
de comerţ cu pesto, servicii de comerţ cu biscuiţi
petit-beurre, servicii de comerţ cu petits fours,
servicii de comerţ cu piccalilli, servicii de comerţ
cu plăcinte, servicii de comerţ cu pizza, servicii
de comerţ cu floricele de porumb, servicii de
comerţ cu făină de cartofi, servicii de comerţ cu
pudre pentru fabricarea îngheţatei, servicii de
comerţ cu praline, servicii de comerţ cu propolis,
servicii de comerţ cu clei de albine, servicii de
comerţ cu budinci, servicii de comerţ cu quiche
(tartă), servicii de comerţ cu quinoa, procesată,
servicii de comerţ cu ramen, servicii de comerţ cu
ravioli, servicii de comerţ cu relish (condiment),
servicii de comerţ cu orez, servicii de comerţ cu
prăjituri de orez, servicii de comerţ cu budincă de
orez, servicii de comerţ cu pastă de orez pentru
uz culinar, servicii de comerţ cu hârtie de orez
comestibilă, servicii de comerţ cu gustări pe bază
de orez, servicii de comerţ cu lăptişor de matcă,
servicii de comerţ cu pesmeţi, servicii de comerţ
cu şofran (asezonare), servicii de comerţ cu
sare pentru conservarea alimentelor, servicii de

comerţ cu sandvişuri, servicii de comerţ cu sosuri
(condimente), servicii de comerţ cu produse de
asezonare, servicii de comerţ cu algă marină
(condiment), servicii de comerţ cu seminţe
procesate folosite pentru asezonare, servicii de
comerţ cu griş, servicii de comerţ cu biscuiţi din
orez, servicii de comerţ cu seminţe de susan
(produse de asezoanre), servicii de comerţ
cu sorbeturi (îngheţate), servicii de comerţ cu
şerbeturi (îngheţate), servicii de comerţ cu tăiţei
soba, servicii de comerţ cu pâine fără gluten,
servicii de comerţ cu tamarind (condiment),
servicii de comerţ cu profiterol, servicii de comerţ
cu cornuri, servicii de comerţ cu pateuri cu
ciocolată, servicii de comerţ cu ceai din alge kelp,
servicii de comerţ cu cremă de zahăr ars, servicii
de comerţ cu amestecuri de aluat nefermentat,
servicii de comerţ cu servicii de comerţ cu
napolitane din hârtie comestibilă, servicii de
comerţ cu macarons din nucă de cocos, servicii
de comerţ cu capsule de cafea, umplute, servicii
de comerţ cu apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, servicii de comerţ cu înghețate
pe băț, servicii de comerţ cu nuga, servicii
de comerţ cu harissa (condiment), servicii de
comerţ cu pastă de ghimbir (mirodenii), servicii
de comerţ cu făină de soia, servicii de comerţ
cu sos de soia, servicii de comerţ cu miso,
servicii de comerţ cu spaghete, servicii de comerţ
cu mirodenii, servicii de comerţ cu pacheţele
de primăvară, servicii de comerţ cu seminţe
de anason stelat, servicii de comerţ cu amidon
alimentar, servicii de comerţ cu băţ de lemn
dulce (produse de cofetărie), servicii de comerţ
cu preparate pentru întărirea frişcăi, servicii de
comerţ cu zahăr, servicii de comerţ cu sushi,
servicii de comerţ cu dulciuri, servicii de comerţ
cu tabbouleh (salată libaneză), servicii de comerţ
cu tacos, servicii de comerţ cu tapioca, servicii
de comerţ cu făină de tapioca, servicii de comerţ
cu tarte, servicii de comerţ cu ceai, servicii de
comerţ cu băuturi pe bază de ceai, servicii de
comerţ cu sos de roşii, servicii de comerţ cu
tortillas, servicii de comerţ cu turmeric, servicii
de comerţ cu pâine nedospită, servicii de comerţ
cu cafea neprăjită, servicii de comerţ cu arome
de vanilie pentru uz culinar, servicii de comerţ
cu vanilină (substituent pentru vanilie), servicii
de comerţ cu preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, servicii de comerţ cu
vermicelli, servicii de comerţ cu oţet, servicii
de comerţ cu vafe belgiene, servicii de comerţ
cu făină de grâu, servicii de comerţ cu drojdie,
servicii de comerţ cu iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), servicii de comerţ cu băuturi
pe bază de ceai cu lapte, servicii de comerţ
cu preparate pentru fabricarea apei gazoase,
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servicii de comerţ cu apă gazoasă, servicii de
comerţ cu băuturi din aloe vera, nealcoolice,
servicii de comerţ cu aperitive, nealcoolice,
servicii de comerţ cu bere, servicii de comerţ cu
must de bere, servicii de comerţ cu cocktail-uri
pe bază de bere, servicii de comerţ cu preparate
pentru fabricarea băuturilor, servicii de comerţ cu
cidru, nealcoolic, servicii de comerţ cu cocktail-
uri, nealcoolice, servicii de comerţ cu băuturi
energizante, servicii de comerţ cu esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, servicii de
comerţ cu sucuri de fructe, servicii de comerţ
cu suc de fructe, servicii de comerţ cu nectaruri
de fructe, nealcoolice, servicii de comerţ cu
bere de ghimbir, servicii de comerţ cu must
de struguri, nefermentat, servicii de comerţ cu
băuturi izotonice, servicii de comerţ cu cvas,
servicii de comerţ cu limonade, servicii de comerţ
cu băuturi non-alcoolice din fructe uscate, servicii
de comerţ cu shandy, servicii de comerţ cu apă
lithia (bogată în litiu), servicii de comerţ cu bere
de malţ, servicii de comerţ cu must de malţ,
servicii de comerţ cu apă minerală (băuturi),
servicii de comerţ cu must, servicii de comerţ cu
extracte de fructe nealcoolice, servicii de comerţ
cu băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice, servicii
de comerţ cu băuturi nealcoolice pe bază de
miere, servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, servicii de comerţ cu
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, servicii
de comerţ cu sirop de migdale, servicii de
comerţ cu pastile pentru băuturile efervescente,
servicii de comerţ cu pulberi pentru băuturile
efervescente, servicii de comerţ cu băuturi
sportive bogate în proteine, servicii de comerţ cu
băuturi pe bază de orez, altele decât substituenţii
de lapte, servicii de comerţ cu sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), servicii de comerţ cu sifon,
servicii de comerţ cu şerbeturi (băuturi), servicii
de comerţ cu sorbeturi (băuturi), servicii de
comerţ cu smoothie-uri, servicii de comerţ cu
apă carbogazoasă, servicii de comerţ cu băuturi
răcoritoare, servicii de comerţ cu băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
servicii de comerţ cu siropuri pentru băuturi,
servicii de comerţ cu siropuri pentru limonadă,
servicii de comerţ cu ape de masă, servicii de
comerţ cu suc de roşii (băutură), servicii de
comerţ cu sucuri de legume (băuturi), servicii de
comerţ cu ape (băuturi), servicii de comerţ cu
băuturi din zer.

───────

(210) M 2021 01568
(151) 26/02/2021
(732) ALTERSTARTER K.K.F. SRL, STR.

EPISCOP ROMAN CIOROGARIU
NR. 152, JUDEȚUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

STABLINE

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
7. Mașini pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului
și pentru minerit, mașini pentru măturare,
curățare și spălare, mașini pentru mișcare
și manevrare, generatoare de electricitate,
mașini și mașini-unelte de urgență și salvare,
mașini de distribuire, mașini și mașini-
unelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare, pompe, compresoare și suflante,
roboți industriali, generatoare de curent,
generatoare de electricitate, foarfecă de
descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în industrie,
accesorii cu capăt pentru uneltele electrice,
acoperiri pentru camă (piese de mașini),
acumulatoare hidraulice, acumulatoare de vid
pentru motoare cu combustie internă, adaptoare
la țevi (piese pentru mașini), adaptoare pentru
bobine (componente ale mașinilor industriale),
motoare cu aer comprimat, amortizoare
de șocuri pentru mașini, ambreiaje pentru
mașini, amortizoare de torsiune pentru mașini,
ambreiaje, altele decât cele pentru vehicule
terestre, amortizoare de sunet (silențiatoare) ca
părți componente ale sistemelor de evacuare
la mașini, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, alezoare cilindrice (piese
pentru mașini), alternatoare pentru vehicule
terestre, alternatoare electrice pentru vehicule
acvatice, angrenaje pentru mașini, angrenaje
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de transmisie pentru mașini, angrenaje cu melc
pentru utilaje, amortizoare de zgomot sub formă
de componente ale mașinilor, amortizoare de
zgomot (piese de mașini), amortizoare (organe
de mașini), amortizoare de zgomot ca piese
pentru sisteme de evacuare pentru vehicule,
ansambluri de supape metalice (componente ale
mașinilor), ansambluri pompă-motor, apărătoare
de lanț (piese de mașini), regulatoare pentru
apă de alimentare, aparate pentru reglarea
presiunii sub formă de componente de mașini,
arbori de mașini, arbori cu camă pentru
motoare, arbori cu came, arbori cardanici,
apărătoare de mașini, articulații sferice, arcuri
pneumatice pentru utilaje, arcuri de amortizarea
pentru mașini, arcuri (componente ale mașinilor),
arbori pentru mașini, arbori pentru bucșe cu
bile, arbori de turbină (piese pentru mașini),
bujii, bucșe sub formă de componente pentru
mașini, bobine pentru mașini, bujii de încălzire
pentru motoare diesel, bujii de aprindere
pentru motoare de vehicule terestre, caneluri
(culisante) (piese de mașini), came ca piese
de mașini, cablaj aprindere bujii, carburatoare,
căptușeli pentru cilindru, capote metalice (părți
de mașini), capote izolate fonic (piese pentru
mașini), capete pentru instrumente (piese
pentru mașini), caneluri (pătrate) (piese de
mașini), caneluri (evolvente) (piese de mașini),
capace distribuitoare (componente de motoare
cu combustie internă ), capace de radiator
pentru radiatoarele din instalația de răcire
a motorului, cartere pentru mașini, carcase
de rulmenți, carcase de mașini, carcase de
motor, cilindri de mașini, cilindri de motoare,
cilindri de amortizare (piese pentru mașini),
cilindri compresori (piese de mașini), chiulase
de motor, cartușe de șuruburi cu bile,
cazane de abur pentru producerea aburului
(piese pentru mașini), centre rotative (piese
pentru mașini), circuite hidraulice pentru mașini,
pistoane de cilindri, cilindri (piese pentru
mașini), colectoare (piese de motor), comenzi
hidraulice pentru mașini și motoare, compresor
de supraalimentare, componente de frână pentru
mașini, comenzi pneumatice pentru mașini și
motoare, conducte de admisie pentru motoare cu
ardere internă, convertizoare catalitice, cuplaje
cardanice, cuplaje de siguranță pentru mașini,
cuplaje (părți de motoare), curele de mașini,
cuplaje pentru mașini, curele de transmisie
pentru mașini, curele de transmisie, demaroare,
cutii de viteze (componente mecanisme),
volante, altele decât cele pentru vehicule
terestre, ventilatoare pentru motoare, vase de
expansiune (piese de radiatoare de răcire
pentru vehicule), valve hidraulice (piese pentru

mașini), turbogeneratoare, turbocompresoare,
turbine pentru generarea de energie, turbine
hidraulice, turbină de supraalimentare pentru
motoare de vehicule, tuburi reprezentând
piese montate la mașini, transmisii pentru
mașini, transformatoare de tensiune, tobe de
eșapament (părți de sisteme de evacuare),
tije de piston, țevi de eșapament pentru
motoare, țevi de eșapament, țevi de admisie
pentru motoare, tacheți pentru motoare, tambure
cu site (componente ale mașinilor), surse
de energie electrică (generatoare), suporturi
de mașini, supape pentru reglarea nivelului
(piese de mașini), supape pentru controlul
presiunii, care constituie componente de mașini,
supape metalice antiretur (piese pentru mașini),
supape metalice de oprire (componente ale
mașinilor), supape hidraulice, supape de
combustibil, statoare, sisteme de transmisie
pentru mașini, sisteme cu injecție de combustibil
pentru motoare, servosupape, servomotoare
rotitoare de acționare, servomotoare de
curent alternativ, servomotoare dotate cu
codificatoare, servomotoare pentru mașini
de cusut, servomotoare, servomecanisme,
segmente de frâne pentru mașini, schimbătoare
de viteză, saboți de frână pentru mașini,
saboți rotativi (piese pentru mașini), rulmenți
pentru motoare, rulmenți cu bile, rotoare, roți
de transmisie, roți și șenile pentru mașini,
angrenaje de mașini, roți de mașini, dispozitive
de acționare rotative și lineare, dispozitive de
acționare pentru mașini, dispozitive de acționare
pentru amortizoare, dispozitive de tensionare cu
curea, dispozitive hidraulice de comandă pentru
mașini, elemente de acționare hidraulică, filtre
de combustibil, etanșări mecanice (piese pentru
mașini), elice pentru turbine de supraalimentare,
filtre pentru motoare cu combustie internă,
filtre de ulei (piese pentru mașini), garnituri
de chiulasă, garnituri de frână (piese pentru
mașini), garnituri de volante (altele decât cele
pentru vehicule terestre), garnituri metalice
pentru conducte (piese de motor), garnituri
metalice pentru motoarele vehiculelor, injectoare
pentru motoare, injectoare pentru combustibil,
instrumente cu injecție de benzină, joystick-
uri sub formă de piese de aparate, altele
decât pentru aparate de jocuri, lanțuri de
distribuție, lanțuri de transmisie, lagăre (organe
de mașini), lubrificatoare (piese de mașini),
lanțuri de transmisie pentru mașini, manivele
(organe de mașini), mecanisme de acționare
liniare, mecanisme de control al transmisiei,
mecanisme de rotire, monturi pentru rulmenți,
monturi anti-vibrații pentru mașini, motoare cu
angrenaj planetar, motoare cu arc, dispozitive de
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aprindere pentru motoare cu combustie internă,
motoare de mașini, motoare cu frână, motoare
cu reacție, motoare electrice pentru mașini,
motoare pentru mașini, motoare vibratoare,
pistoane pentru mașini, pinioane de pornire,
pompe de combustibil, segmenți de pistoane,
plăci de uzură pentru mașini, prize (piese pentru
mașini), regulatoare de motor, robinete pentru
mașini, mașini și aparate agricole, de grădinărit
și silvice, compresoare, alternatoare.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, vehicule autonome,
vehicule electrice, vehicule pneumatice și
spațiale, vehicule terestre și mijloace de
transport, accesorii aerodinamice pentru
caroserii auto, alarme electronice antifurt
pentru vehicule, amortizoare de suspensie
pentru autovehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pentru amortizarea șocurilor, pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, bielete (piese auto),
bucșe pentru vehicule, capace pentru rezervor
pentru vehicule, volane pentru vehicule, vehicule
(prelate adaptate pentru), turbine pentru vehicule
terestre, tetiere pentru vehicule, torpedouri
pentru automobile, tambururi de frână, tapițerii
pentru vehicule, tampoane pentru amortizoarele
vehiculelor, tablouri de bord, suporturi pentru
băuturi pentru vehicule, ștergătoare de faruri,
spătare pentru motociclete, spoilere pentru
vehicule, seturi de frâne pentru vehicule, scaune
de vehicule, segmenți de frâne pentru vehicule,
șasiuri de vehicule, roți și pneuri și șenile pentru
vehicule, plăcuțe de frână pentru vehicule, piese
de caroserie pentru vehicule, părți și accesorii
pentru vehicule pneumatice și spațiale, părți
și accesorii pentru vehicule de apă, părți și
accesorii pentru vehicule terestre, organizatoare
de interior pentru vehicule, grilaje de radiator
pentru vehicule, geamuri de vehicule, hayoane
(piese de vehicule terestre), frâne pentru
vehicule, dispozitive și echipament antifurt,
de securitate și siguranță pentru vehicule,
discuri de frână pentru vehicule, deflectoare
de vânt pentru vehicule, covorașe adaptate
pentru vehicule, conducte de combustibil
pentru vehicule, componente de frână pentru
vehicule, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane
de suspensie (componente ale vehiculelor),
caroserii, cabluri de frână pentru vehicule,
bușoane pentru rezervoarele de benzină ale
vehiculelor, servovalve hidraulice sub formă de
piese de sisteme hidraulice pentru vehicule,
servovalve hidraulice sub formă de piese pentru
sistemele de frânare ale vehiculelor, secțiuni de
rezistență pentru cadrele șasielor de vehicule,

scuturi pentru partea inferioară a vehiculelor,
sisteme de control al stabilității pentru vehicule,
sisteme de control al tracțiunii pentru vehicule,
sisteme de frânare pentru vehicule și piese
pentru acestea, rezervoare de carburant pentru
vehicule, prelate adaptate pentru vehicule,
portiere de vehicule, plase de portbagaje
pentru vehicule, panouri de caroserie pentru
vehicule, parasolare (piese pentru vehicule),
parbrize pentru vehicule, cremaliere de direcție
pentru vehicule, dispozitive antiorbire pentru
vehicule, dispozitive de tractare din metal pentru
vehicule, dispozitive combinate cu arcuri și
amortizoare de șocuri pentru vehicule, huse de
protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperișuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperișuri pentru
rulote, angrenaje cu roți pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, ansambluri
de osii ale vehiculelor, atașe, arcuri de
suspensie pentru autovehicule, brichete pentru
automobile, cabine pentru vehicule, seturi
de schimbătoare, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu electromotoare si piese pentru
electromoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu alternatoare si
piese pentru alternatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vehicule
și mijloace de transport, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu motoare,
grupuri motopropulsoare și piese de mașini,
precum și comenzi pentru operarea mașinilor și
a motoarelor, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu pompe, compresoare,
suflante, generatoare de electricitate, servicii
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de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu părți și accesorii pentru vehicule,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate și instrumente
pentru comanda curentului electric, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate.

───────

(210) M 2021 01569
(151) 27/02/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR.

GARNITEI 3, BL. 50, SC. 2, AP. 63,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 41955,
ROMANIA

(540)

OBLU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01570
(151) 27/02/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR.

GARNITEI 3, BL. 50, SC. 2, AP. 63,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 41955,
ROMANIA

(540)

ZODIAC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01571
(151) 27/02/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR.

GARNITEI 3, BL 50, SC 2, AP 63,
SECT 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

(540)

ZENO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01572
(151) 27/02/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR.

GARNITEI 3, BL 50, SC 2, AP 63,
SECT 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

(540)

SERENIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01573
(151) 27/02/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR

GARNITEI 3, BL 50, SC 2, AP 63,
SECT 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

(540)

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01575
(151) 27/02/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR.

GARNITEI 3, BL 50, SC 2, AP 63,
SECT 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

(540)

LUXUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01576
(151) 27/02/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR

GARNITEI 3, BL 50, SC 2, AP 63,
SECT 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

(540)

ALINT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01578
(151) 01/03/2021
(732) MARIUS CATALIN TUTU, STR.

MISCA PETRE NR.3, BL.M17,
SC. 2, ET.7, AP.100, BUCURESTI,
626218, ROMANIA

(540)

COOPA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 01579
(151) 01/03/2021
(732) BOGDAN-ALEXANDRU IONESCU,

STR. DANIIL IONESCU NR. 58,
JUDETUL VALCEA, MUNICIPIUL
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA
IOAN SZAKACS, STR. BANAT
NR. 1, AP. 2, JUDETUL MURES,
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

WPowertech SYSTEM
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

7. Mașini pentru gestionarea și reciclarea
deșeurilor, generatoare de energie electrică,
mașini de reciclare și valorificare energetică
prin piroliză și gazeificare a deșeurilor menajere
solide.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata de instalații industriale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata de mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
de generatoare de energie electrică, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata de mașini de
reciclare și valorificare energetică prin piroliză și
gazeificare a deșeurilor menajere solide.
37. Servicii de întreținere pentru instalații
industriale, servicii de reparații pentru instalații
industriale, servicii de întreținere și reparații
pentru mașini pentru gestionarea și reciclarea
deșeurilor, servicii de întreținere și reparații
pentru generatoare de energie electrica, servicii
de întreținere și reparații pentru mașini de
reciclare și valorificare energetică prin piroliză
și gazeificare a deșeurilor menajere solide,
montarea de instalații industriale, montarea
de mașini pentru gestionarea și reciclarea
deșeurilor, montarea de generatoare de energie
electrica, montarea de mașini de reciclare și
valorificare energetică prin piroliză și gazeificare
a deșeurilor menajere solide.
40. Reciclarea deșeurilor, reciclarea gunoaielor,
servicii de gestionare a deșeurilor (reciclare),
consultanță privind reciclarea gunoiului și
deșeurilor, producerea energiei, producere de
energie electrică din surse regenerabile, servicii
de consultanță privind generarea de energie
electrică, producție de hidrogen.

───────

(210) M 2021 01581
(151) 01/03/2021
(732) DIFINE PR SRL, BD. LASCAR

CATARGIU NR 18, ET. 1, AP. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010662,
ROMANIA

(540)

DIFINE PR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

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

───────
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(210) M 2021 01582
(151) 01/03/2021
(732) CLAU SEWL DEVELOPMENT

SRL, STR. ZIZINULUI 82, SC.A,
AP.18, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500414, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DIRTY FRIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.09.03

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff),
portocaliu (HEX #ef9c53), galben (HEX
#ffd700)

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 01583
(151) 01/03/2021
(732) NEMIRA PUBLISHING HOUSE

SRL, STR. IANI BUZOIANI, NR. 14,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011573,
ROMANIA

(540)

ORION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

16. Cărți (tipărite), colecție de cărți (tipărite),
reviste (tipărite), almanah (tipărite), materiale
de instruire sau învățământ (tipărite), pliante
(tipărite), broșuri (tipărituri).
35. Servicii de vânzare, publicitate, conducerea
și administrarea afacerilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de editare, traducere
și redactare.
42. Creare și menținere de site-uri cu informații
pe internet, ebook-uri și cărți pe alt suport decât
hârtia.

───────
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(210) M 2021 01584
(151) 01/03/2021
(732) ILIUTA-MARIAN PREDA, STR.

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD NR.
101, AP. 3, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

URCĂM ÎMPREUNĂ
ADEONA CAMPS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 06.01.02

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

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

───────

(210) M 2021 01585
(151) 01/03/2021
(732) ALEXANDRU - MIHAI

RADULESCU, STR. HENRI
COANDA NR. 5, BL. PS12, SC. A,
AP. 1, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

funky tattoo

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 01.01.04; 09.07.21; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1788C), alb, gri închis (Pantone 426 C),
gri deschis (Pantone Cool Gray 2C)

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi en
gros sau cu următoarele produse: articole
de îmbrăcăminte imprimate, cercei pentru
piercing, produse cosmetice şi dermato-
cosmetice pentru îngrijire corporală, suplimente
nutritive şi alimentare, proteine pentru masa
musculară, uleiuri esenţiale, produse pentru
slăbire şi detoxifiere, plante medicinale şi
produse derivate, vitamine şi băuturi dietetice,
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de comerţ electronic.
43. Servicii de restaurant şi restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack bar), servicii de cantină, servicii de
cafenea, servicii de pensiune, servicii de bar,
servicii de lounge, închirierea aparatelor de gătit,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă şi
sticlărie, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de bucătari personali, furnizarea de
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.
44. Tatuaje corporale, tratament cosmetic al
tatuajelor, cu laser, servicii de tratamente de
înfrumuseţare corporală, servicii de cosmetică,
servicii de piercing corporal.

───────
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(210) M 2021 01586
(151) 01/03/2021
(732) ADRIAN - COSTIN DUMITRESCU,

STR. VICTORIEI NR. 41, BL. 41,
SC. 1, ET. 1, AP. 2, JUDEŢ GORJ,
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA

(540)

EXCELSIOR GROUP
Excelăm împreună

(531) Clasificare Viena:
07.11.10; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
37. Servicii de construcţii de clădiri, drumuri,
poduri, baraje sau linii de transmisie, servicii
de construcţii oferite de: zugravi, instalatori
de instalaţii sanitare şi de încălzire, de
montare a acoperişurilor, servicii de închiriere de
echipamente, materiale de construcţii.

───────

(210) M 2021 01587
(151) 05/03/2021
(732) FUNDAȚIA WORLD VISION

ROMÂNIA, STR, ROTAȘULUI
NR. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
012168, ROMANIA

(540)

PÂINE ȘI MÂINE
Ducem copiii la școală

(531) Clasificare Viena:
08.01.01; 29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff6b00)

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

41. Educație, meditații, ghidare vocațională,
instruire.
43. Servicii de cantină, servicii de catering.
44. Servicii de psihologie.

───────
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(210) M 2021 01589
(151) 01/03/2021
(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO

KABUSHIKI KAISHA, 1-21,
SHIBAURA 3-CHOME, MINATO-
KU, TOKYO, 108-8410, JAPONIA

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

(540)

PAJERO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Automobile, rulote, maşini de pasageri,
autoturisme, maşini sport, vehicule sport utilitare,
remorci (vehicule), autodube (vehicule), airbag-
uri (dispozitive de siguranţă pentru automobile),
dispozitiv rezistent la aer pentru vehicule
terestre, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), dispozitive anti-reflexie (anti-orbire)
pentru vehicule, lanţuri antiderapante, alarme
antifurt pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru vehicule, caroserii de automobile,
apărătoare/protecţie bara de protecţie pentru
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, grătare/grilaje/grile de automobile,
capote de automobile, anvelope de automobile,
osii pentru vehicule, benzi pentru butucii
de roata, suporturi de biciclete pentru
automobile, caroserii pentru vehicule, garnituri
de frână pentru vehicule, plăcuţe de frână
pentru automobile, segmenţi de frână pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bări de protecţie pentru
automobile, capace pentru rezervoarele de
combustibil ale vehiculelor, brichete pentru
automobile, ambreiaje pentru vehicule terestre,
cutie de consolă pentru automobile, huse
pentru volanul vehiculului, uşi pentru vehicule,
lanţuri de acţionare pentru vehicule terestre,
motoare de acţionare pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru vehicule terestre,
motoare (engines) pentru vehicule terestre,
cutii de viteze pentru vehicule terestre,
mâner schimbător de viteza pentru automobile,
mecanisme de acţionare pentru vehicule
terestre, aparatoare/protectie de grătare/grilaje/
grile pentru automobile, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote pentru
motoarele vehiculelor, capote pentru vehicule,
huse adaptate pentru capotele vehiculelor,
claxoane pentru vehicule, capace pentru

butucul roţii, butuci pentru roţile vehiculelor,
tablou de bord pentru automobile, scări cu
trepte ca părţi structurale ale automobilelor,
rama plăcuţei de înmatriculare, coş pentru
bagaje pentru automobile, suporturi pentru
bagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, motoare (motors) pentru
vehicule terestre, apărătoare de noroi, pedale
pentru automobile, invelisuri/ornamente/capace
pentru pedale, lanţuri de transmisie a puterii
pentru vehicule terestre, viziere de ploaie
fiind componente structurale ale automobilelor,
oglinzi retrovizoare, oglinzi laterale pentru
vehicule, angrenaje reductoare pentru vehicule
terestre, alarme de marşarier pentru vehicule,
cadru cu sine, bare, cârlige (portbagaj) de
acoperiş, centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranţă pentru copii,
pentru vehicule, huse adaptate de scaune
pentru vehicule, scaune pentru vehicul, hamuri
de siguranţa pentru scaunele vehiculului,
amortizoare de şocuri pentru automobile,
amortizoare de şocuri cu arc pentru vehicule,
bare de urcare laterale pentru automobile,
cadru cu sine, bare, cârlige (portbagaj) pentru
snowboard / schiuri pentru automobile, huse
pentru anvelope de rezervă, huse pentru
roata de rezervă, spoilere pentru vehicule,
volane pentru vehicule, acoperişuri solare
pentru automobile, parasolare adaptate pentru
automobile, deflector de vânt trapa, amortizoare
suspensie pentru vehicule, husa/invelitoare
de anvelope adaptata pentru automobile,
convertizoare ale cuplului de torsiune pentru
vehicule terestre, bare de torsiune pentru
vehicule, motoare(engines) de tracţiune pentru
vehicule terestre, sisteme de tractare pentru
vehicule, arbori de transmisie pentru vehicule
terestre, transmisii pentru automobile, transmisii,
pentru vehicule terestre, bare de protecţie pentru
vehicule, şasiuri de vehicule, huse formate
pentru vehicule, rezervoare de combustibil
pentru vehicule, scaune de vehicule, arcuri de
suspensie pentru vehicule, roţi pentru vehicule,
parbrize pentru vehicule, capace pentru jantele
roţilor, capac de roata pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, ştergătoare de parbriz
(windscreen wipers), lama stergatorului de
parbriz, ştergătoare de parbriz (windshield
wipers) pentru vehicule, parbrize automobile,
maşini hibride, maşini hibride plug-in, maşini
electrice, maşini electrice plug-in, baterie
de stocare/baterie de acumulatoare pentru
transportul maşinii, maşini fără şofer (maşini
autonome).

───────
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(210) M 2021 01590
(151) 01/03/2021
(732) SPECIAL STORY & STARS S.R.L.,

STR. LIVEZII, NR. 49, CORP C1,
BIROU 2, SAT LACU REZII, JUDEŢ
BRĂILA, ÎNSURĂȚEI, BRĂILA,
ROMANIA

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

(540)

S23 STORY 23 MORE
THAN STORIES

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate și marketing, marketing
promoțional, marketing digital, marketing de
produse, asistență în marketing, campanii de
marketing, servicii de marketing, consultanță
în marketing, consultanță profesională în
marketing, servicii de marketing comercial,
consultanță în publicitate și marketing, servicii de
consultanță în marketing, dezvoltare de planuri
de marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii
de marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, consultanță privind
publicitatea, crearea materialului publicitar,
concepere de logouri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,

organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare.
41. Divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, coordonare de
evenimente de divertisment.

───────

(210) M 2021 01591
(151) 01/03/2021
(732) CURTEA DE CONTURI A

ROMÂNIEI, STR. LEV TOLSTOI
NR. 22-24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SIGMA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #FF5000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software pentru computere.
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01592
(151) 01/03/2021
(732) ALEXANDRA PAVEN, STR.

JOHANN SEBASTIAN BACH
NR.12, SC.C, ET.P, AP.19, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

DRACULA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, uleiuri aromatice, produse de
parfumerie, loțiuni și creme de corp parfumate,
apă de parfum, apă de toaletă, ape de colonie,
extracte de parfum.

───────

(210) M 2021 01593
(151) 01/03/2021
(732) TEODOR-CRISTIAN RADA, STR.

GEORGES BIZET NR. 5, SC. A, ET.
3, AP. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
18.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
032C), gri (Pantone 877C)

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).

───────
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(210) M 2021 01594
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL , ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.07; 26.11.08; 26.01.01; 29.01.12

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru

fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
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granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale de
construcţii), coame pentru acoperişuri, colibe,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum,
cutii poştale din zidărie, var (materiale de
construcții), piatră de var/piatră calcaroasă,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment
magnezian, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
catarge (poli), nemetalice, plăcuţe memoriale,
nemetalice, monumente, nemetalice, bolarzi
de acostare, nemetalici, mortar pentru
construcţii/pastă de ciment, mozaic pentru
construcţii, lemn presat, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, olivină pentru construcţii, jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice, cornişe
nemetalice, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,

nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os,corn, os de balenă sau sidef
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neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
paturi/culcuşuri pentru animalele de gospodărie,
paturi*, schelete de paturi din lemn, stupi,
bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi de
fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere de
depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice

(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri
(mobilă), inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreţi
pentru prinderea perdelei de şină, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtaintie-
backs, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobilă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglizi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
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obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleţi de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de
cale ferată, dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori, altele
decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, altele decât cele
pentru gimnastică*, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri(dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru

pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi, plăci cu denumiri de firme din
lemn sau plastic, sticlă argintată(oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, scaune cu trepte, nemetalice, trepte
(scări), nemetalice, taburete, dopuri, nu din
sticlă, metal sau cauciuc, saltele din paie,
împletituri din paie, borduri din paie, animale
împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese,
mese (mobilă)*, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice /dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice*,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
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jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,

ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
pieptenipentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălareaveselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuride gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
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porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătitcu
aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticleipentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolantepentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, părde
calpentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii de
interior (vivarii), cădiţe gonflabilepentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masa de călcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţitepentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi raripentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru

machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuridin sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manua, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/
rozete pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patiserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, arzătoare pentru uleiuri
parfumate, pulverizatoare de parfum/atomizoare
pentru parfumuri, pisăloage pentru bucătărie,
coşuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela,
palete pentru plăcinte/tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiride firmedin porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
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pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturipentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurătoripentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, periide smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai(articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă /igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeuriledin
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din

materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoarepentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete*, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri*, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
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la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,

servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
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automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj*, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru ter, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plăţi cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,

subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluride valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, intreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
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dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,

întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport(expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
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de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire*,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionarea
blănurilor, tratarea blănurilor împotriva moliilor,
lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi

a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor
de la maşină, imprimare, personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, imprimare,
personalizată pentru alţii, fabricarea berii pentru
alţii, fabricare la comandă de pâine, furnizarea
de informaţii cu privire la tratarea materialelor,
refolosirea creativă (reciclarea deşeurilor),
vulcanizare (tratamentul materialelor), urzit
(războaie de ţesut).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
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servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectareade decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, monitorizarea electronicăa informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de

calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolulu, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
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servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat*,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, servicii
pentru rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile*, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali, servicii de
restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01595
(151) 01/03/2021
(732) SC SOSTENIA SRL, STR.

CLUCERULUI NR. 2, CAM. C2,
BL. 36, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

SOSTENIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 02.01.17; 01.13.15

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

clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calităţii, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware
și software ale calculatorului, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, consultanţă în
domeniul economisirii energiei, audit energetic,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
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(IT), instalarea de software pentru calculatoare,
furnizarea de informații științifice, consiliere și
consultanță cu privire la reducerea emisiilor de
carbon, software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 01596
(151) 01/03/2021
(732) SC SOSTENIA SRL, STR.

CLUCERULUI NR. 2, CAM. C2,
BL. 36, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SOSTENIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.01.01; 02.01.23;
01.13.15

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

clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware
și software ale calculatorului, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță în
tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, audit energetic, consultanță în

domeniul tehnologiei informației [IT], instalarea
de software pentru calculatoare, furnizarea de
informații științifice, consiliere și consultanță cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, software
ca serviciu [SaaS].

───────

(210) M 2021 01597
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL , ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TOFF DOMINIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.01.01

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

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
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uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice , neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, ransportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/ rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane

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

din lemn/furnire, panouri din lemn, plăci din
fibre din lemn pentru construcţii, duşumele din
lemn, lucrări de zidărie din piatră, lucrări de artă
din piatră, ciment sau marmură, xilolit, pergole,
nemetalice/schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci(mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru cărţi
(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru
sticle, capse pentru sticle, nemetalice, capace
pentru sticle,
nemetalice/dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii
din lemn pentru sticle, cutii din lemn sau plastic,
cleme, nemetalice, pentru mobilă, monturi pentru
perii, bare de protecţie pentru pătuţurile de
copii, altele decât lenjeria de pat, busturi din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn
pentru decantarea vinului, butoaie, nemetalice,
şezlonguri, comode, cutii pentru jucării,
butuci pentru tăiat(mese), clipsuri, nemetalice,
pentru cabluri şi ţevi, clipsuri din
plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
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nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri (mobilă),
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtaintie-backs, perne
(de sprijinit, de divan), şezlonguri de punte,
decoraţiuni din plastic
pentru produsele alimentare, birouri, cărucioare
de servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din
metal sau din cauciuc, încuietori pentru
uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi(cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de curgere(supape) din plastic,
mese de toaletă, borduri din plastic pentru
mobilă, gherghefuri, ventilatoare pentru uz,
neelectrice, picioare pentru mobilă, figurine
(statuete) din lemn, ceară, ipsos sau plastic/
statuete din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
dulapuri pentru dosare, coşuri de pescuit,
containere plutitoare, nemetalice, socluri pentru
ghivecele de flori, suporturi pentru flori(mobilă),
suporturi pentru furaje, tabureţi, panouri
despărţitoare(mobilă), urne funerare, mobilă,
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, mobilă
din metal, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, rotile pentru mobilă, nemetalice,
rafturi de mobilă, huse pentru îmbrăcăminte
(depozitare), suporturi pentru arme, scaune
de frizerie, coşniţe (coşuri) pentru transportul
obiectelor, oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
catarge pentru steaguri de mână, nemetalice,
paleţi de manipulare, nemetalici, suporturi
pentru pălării, perne pentru rezemarea capului

bebeluşului, perne pentru formarea capului
bebeluşului, tetiere (mobilă), scaune înalte
pentru bebeluşi, balamale, nemetalice, faguri
de miere, corn, neprelucrat sau semiprelucrat,
paturi de spital, numere pentru case, nemetalice,
neluminoase, paturi hidrostatice, nu cele
pentru scopuri medicale/paturi cu apă, nu
cele pentru scopuri medicale, brăţări de
identificare, nemetalice, imitaţie de carapace de
broască ţestoasă, dulapuri de cartotecă(mobilă),
jaluzele interioare(mobilă)/obloane interioare
(mobilă), premergătoare, obiecte publicitare
gonflabile, mobilă gonflabilă, fildeş, neprelucrat
sau semiprelucrat, canistre pentru combustibil,
nemetalice, organizatoare pentru bijuterii, cuşti
pentru animalele de gospodărie, panouri de
agăţat cheile, butoane rotative, nemetalice,
etichete din plastic, scări din lemn sau
plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre, picioare
pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din metal
sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi de
încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, altele decât cele pentru
gimnastică, dulapuri pentru depozitarea cărnii,
dulapuri pentru medicamente, spumă de mare,
plăci de oglindă, oglinzi(lupe), scări mobile
pentru îmbarcare, nemetalice, pentru pasageri,
elemente mobile(decoraţiuni), geamanduri de
legare, nemetalice, landouri moses, sidef,
neprelucrat sau semiprelucrat, mulaje pentru
ramele de tablouri, ecusoane, nemetalice/
plăci de identificare, nemetalice, cuibare/căsuţe
pentru animalele de gospodărie, cuibare/
căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare, nemetalice/plăcuţe de
înmatriculare, nemetalice, piuliţe, nemetalice,
mobilă de birou, recipiente pentru colectarea
uleiului uzat, nemetalice, scoici de stridii,
containere pentru ambalare din plastic, jaluzele
interioare din hârtie/ rulouri interioare din hârtie,
perne
pentru animalele de companie, rame pentru
tablouri, colţare pentru ramele de tablouri/
suporturi de susţinere pentru tablouri (rame),
perne (de dormit), placarde din lemn sau plastic,
paie împletite, cu excepţia rogojinelor, cartele din
plastic, nu cele codate sau magnetice, chei de
plastic, rampe de plastic pentru vehicule, rafturi
pentru farfurii, ţarcuri de joacă pentru bebeluşi,
dopuri, nemetalice/
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cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie(mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de duş,
bufeturi, plăcicu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/ saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, scaune cu trepte, nemetalice, trepte
(scări), nemetalice , taburete, dopuri, nu din
sticlă, metal sau cauciuc, saltele din paie,
împletituri din paie, borduri din paie , animale
împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese,
mese (mobilă), mese din metal, manechine
pentru croitori/ manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape(mobilă), paleţi
de transport , nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru(mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de

menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt(decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile , fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
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electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru

uscarea rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie /învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/ butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
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ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie,
ustensile de bucătărie, suporturi de cuţite
pentru masă, polonice pentru servirea băuturilor,
perii pentru abajururi, pieptăţi cu dinţi rari
pentru păr, măsuţe, aparate pentru îndepărtarea
scamelor, electrice sau neelectrice, seturi pentru
lichior, lădiţe pentru necesităţile animalelor de
companie/tăviţe pentru necesităţile animalelor
de companie, cutii pentru gustări, majolică,
produse de demachiere, bureţi
pentru machiaj, perii pentru machiaj, troace
pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuridin sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile de
bucătărie), capcane pentru şoareci,
căni, perii pentru unghii, inele pentru serveţelele
de masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manua, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte/tarte, păr
de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci de sticlă
(material brut), farfurii de protecţie pentru ca
laptele să nu dea în foc, aparate împotriva
ţânţarilor cu conectare la priză, pompe pentru
desfundarea scurgerilor , piele de lustruire,
aparate şi maşini de lustruire, pentru uz
casnic, neelectrice, materiale de lustruire pentru
strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei şi
pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de

salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit/
suporturi pentru periile de bărbierit, şanuri pentru
pantofi (întinzătoare), limbi de pantofi, site-ciururi
(ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site/strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut/paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor/stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe/căni înalte cu capac, perii de
smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai (articole de masă), infuzoare
de ceai/infuzoare în formă de bilă pentru ceai,
strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă/ igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă/igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape/bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi (ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
uz casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase
din metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
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dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare
pentru automobile/ covoare pentru automobile,
covoare/carpete, carpete agăţate pe pereţi,
nu din material textil, covoraşe de intrare,
învelitori de pardoseală, protecţii pentru
pardoseli, rezistente la foc, pentru şeminee
şi grătare, covoare pentru gimnastică/saltele
pentru gimnastică, linoleum, covoraşe/preşuri,
covoare din frânghii împletite pentru pârtiile de
schi, covoare antiderapante, covoare din stuf,
tapet din material textil,
învelitori de pardoseală din vinil, tapet,
covoraşe pentru yoga., Covoare, carpete,
preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli,
linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea
pardoselilor existente, carpete agăţate pe pereţi,
nu din materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare,
covoare pentru gimnastică/saltele pentru
gimnastică, linoleum, covoraşe/preşuri, covoare
din frânghii împletite pentru pârtiile de schi,
covoare antiderapante, covoare din stuf, tapet
din material textil, învelitori de pardoseală din
vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.
35.  Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor

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

relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre , închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terţi/scrierea de CV-uri pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele de
carbon, servicii de lichidare a
afacerilor, financiare, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/casede
compensare, financiară, servicii de birou de
credit, emiterea cardurilor de credit, servicii
de agenţie de colectare a debitelor, servicii
de consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
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depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiaral plăţilor/
rambursărilor pentru terţi, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă/evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plăti cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, intreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de
drenaj, forarea de puţuri, forajul sondelor de
petrol sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire , servicii de fracturare hidraulică/servicii
de fracţionare, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, instalarea, întreţinerea
şi repararea componentelor hardware ale
calculatorului, instalarea
uşilor şi ferestrelor, suprimarea interferenţelor în
ceea ce priveşte aparatele electrice, instalarea
şi repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
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articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie,
extragerea minereului, întreţinerea şi repararea
vehiculelor cu motor, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia echipamentelor şi maşinilor de birou,
vopsirea sau repararea semnelor/indicatoarelor,
vopsire, interioară şi exterioară, aplicarea
tapetului/tapetare, repararea umbrelelor de
soare, servicii de control al dăunătorilor,
alţii decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, repararea
aparatelor de fotografiat, construcţia de diguri
portuare, întreţinerea şi construcţia conductelor,
tencuire , lucrări de instalaţie de apă şi
canal, presarea articolelor de îmbrăcăminte,
şlefuire cu piatră ponce, repararea pompelor,
servicii de exploatare în carieră, recositorire,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor uzate sau
parţial distruse, reumplerea cartuşelor de toner,
renovarea articolelor de îmbrăcăminte,
furnizarea nformaţiilor legate de reparaţii,
repararea încuietorilor de siguranţă, repararea
liniilor electrice, restaurarea lucrărilor de artă,
restaurarea instrumentelor muzicale, reşaparea
anvelopelor, nituire, pavarea drumurilor,
închirierea maşinilor de măturat străzile, servicii
pentru acoperişuri, protecţie anticorozivă,
întreţinerea şi repararea seifurilor, sablare,
construcţia de eşafodaje, construcţia de nave,
repararea pantofilor, sterilizarea instrumentelor
medicale, curăţarea străzilor, întreţinerea şi
repararea camerelor de tezaur, întreţinerea
piscinelor, întreţinerea şi repararea telefoanelor,
acordarea instrumentelor muzicale, echilibrarea
anvelopelor, repararea umbrelelor, construcţii
subacvatice, reparaţii subacvatice, tapiţare,
reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură
şi silvicultură, vulcanizarea anvelopelor
(reparaţii), construcţia şi repararea depozitelor,
spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,

transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (Am)/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de
portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
închirierea de depozite, alimentarea cu apă,
distribuirea apei, închirierea scaunelor cu rotile,
împachetarea bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
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apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor din
piele, prelucrarea articolelor din piele, tipărire
litografică, magnetizare, placarea cu metal,
tratarea metalului, călirea metalului, turnarea
metalului, frezare, placarea cu nichel, tipărirea
offset, şlefuirea sticlei optice, finisarea hârtiei,
tratarea hârtiei, imprimarea de modele,
tratarea prin presare permanentă a ţesăturilor,
servicii de fotoculegere, developarea filmelor
fotografice, imprimare fotografică, fotogravură,
materiale de rabotare, arderea argilelor/arderea
argilelor, tipărire (imprimare), procesarea filmelor
cinematografice, procesarea uleiului, tighelire,
reciclarea deşeurilor şi a gunoiului, servicii
de rafinare, prelucrarea articolelor de şelărie,
servicii de
sablare, tăierea materialelor cu fierăstrăul,
vopsirea pantofilor, imprimarea serigrafică,
placarea cu argint, prepararea pieilor,
sacrificarea animalelor, lipire, sortarea deşeurilor
şi a materialelor reciclabile (transformare),

închirierea aparatelor pentru încălzirea
spaţiului, decaparea finisajelor, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea
şi prelucrarea cherestelei, acoperirea cu
cositor, colorarea geamurilor de la maşină,
imprimare 3D personalizată pentru alţii,
fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor,
tratarea materialelor textile împotriva moliilor,
tăierea şi prelucrarea cherestelei, acoperirea
cu cositor, colorarea geamurilor de la maşină,
fabricarea berii pentru alţii, fabricare la comandă
de pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

235

dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul
economisirii energiei, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, cercetare în domeniul cosmeticii,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru
terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială , consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, prospectarea
petrolului, sondaje referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației, închiriere de contoare pentru
înregistrarea consumului de energie, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (PAAS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, design de cărți de vizită,
cercetare științifică și tehnologică în domeniul

dezastrelor naturale, servicii de explorări în
domeniul industriei petroliere, a gazului și
miniere, cercetare științifică și tehnologică
referitoare la cartografierea brevetelor, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, cercetare
în domeniul tehnologiei de telecomunicații,
cercetare în domeniul sudurii, cercetare
medicală, design grafic pentru materialele
promoţionale, controlul calităţii, evaluarea
calităţii lemnului pe picior, evaluarea calităţii
lânii, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi
pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei,
prognoze meteorologice, închirierea serverelor
web, consultanţă în proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, servicii de
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
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corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, servicii de restaurante
udon and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01598
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL , ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.03

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr

(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de
azbest, asfalt, pavaj de asfalt, voliere (structuri),
nemetalice, balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi nemetalice/
traverse nemetalice, instalaţii pentru parcarea
bicicletelor, nemetalice, lianţi pentru fabricarea
brichetelor/lianţi pentru fabricarea pietrelor,
material liant pentru repararea drumurilor,
fântâni pentru păsări (structuri), nemetalice,
bitum, carton bitumat pentru construcţii,
produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtie
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, cripte funerare,
nemetalice, busturi din piatră, beton sau
marmură, cabane, nemetalice, chesoane pentru
lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
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refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale de
construcţii), coame pentru acoperişuri, colibe,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum,
cutii poştale din zidărie, var (materiale de
construcții), piatră de var/piatră calcaroasă,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment
magnezian, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
catarge (poli), nemetalice, plăcuţe memoriale,
nemetalice, monumente , nemetalice, bolarzi
de acostare, nemetalici, mortar pentru
construcţii/pastă de ciment, mozaic pentru
construcţii, lemn presat, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, olivină pentru construcţii, jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice, cornişe
nemetalice, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,

nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri,
nemetalice, învelitori pentru acoperiş,
nemetalice, învelitori pentru acoperiş,
nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru izolarea
seismică a clădirilor, moloz, sticlă de siguranţă,
nisip, cu excepţia nisipului pentru turnătorie,
gresie pentru construcţii, pipe din
piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
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ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de
zidărie din piatră, lucrări de artă din piatră,
ciment sau marmură, xilolit, pergole, nemetalice/
schelete nemetalice.
20.  Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale, copite de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat,
nemetalice, somiere, articole pentru pat,
cu excepţia lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru
animalele de gospodărie, paturi, schelete de
paturi din lemn, stupi, bănci(mobilă), bănci de
lucru, şuruburi de fixare, nemetalice, pentru
cabluri, cufere de depozitare, nemetalice /
lăzi, nemetalice, case pentru păsări, sisteme
de deschidere a ușilor, neelectrice şi
nemetalice, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru deschiderea ferestrelor, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru închiderea
ferestrelor, scripete de rulou, nemetalice/scripete
de rulou, nemetalice, lacăte, altelele decât
cele electronice, nemetalice, mască de chiuvetă
(mobilier), perne de sprijin, bolţuri, nemetalice,
suporturi pentru cărţi(mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice/
dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din lemn
pentru sticle, cutii din lemn sau plastic, cleme,
nemetalice, pentru mobilă, monturi pentru perii,
bare de protecţie pentru pătuţurile de copii,
altele decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,

nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil
lichid, containere, nemetalice (depozitare,
transport), corali, dopuri de plută pentru
sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri
(mobilă ), inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil,
călăreţi pentru prinderea perdelei de şină,
şine pentru perdele, galerii pentru perdele,
cârlige pentru perdele, cordoane pentru draperii
curtaintie-backs, perne (de sprijinit, de divan),
şezlonguri de punte, decoraţiuni din plastic
pentru produsele alimentare, birouri, cărucioare
de servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, nemetalice,
opritoare pentru uşi, nu din metal sau din
cauciuc, încuietori pentru uşi, nemetalice,
uşi pentru mobilă, dibluri, nemetalice/cepuri
(ştifturi), nemetalice/ştifturi(cepuri), nemetalice,
mese de proiectare, sifoane de curgere(supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, picioare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos
sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coşuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori(mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare(mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă/elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
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îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă(mobilă), jaluzele interioare(mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, altele decât cele pentru gimnastică,
dulapuri pentru depozitarea cărnii, dulapuri
pentru medicamente, spumă de mare, plăci
de oglindă, oglinzi(lupe), scări mobile pentru
îmbarcare, nemetalice, pentru pasageri,
elemente mobile(decoraţiuni), geamanduri de
legare, nemetalice, landouri moses, sidef,
neprelucrat sau semiprelucrat, mulaje pentru
ramele de tablouri, ecusoane, nemetalice/
plăci de identificare, nemetalice, cuibare/căsuţe
pentru animalele de gospodărie, cuibare/căsuţe,
standuri pentru ziare,
tăbliţe pentru numărul de înmatriculare,
nemetalice/plăcuţe de înmatriculare, nemetalice,
piuliţe, nemetalice, mobilă de birou, recipiente
pentru colectarea uleiului uzat, nemetalice,
scoici de stridii, containere pentru ambalare
din plastic, jaluzele interioare din hârtie/ rulouri
interioare din hârtie, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colţare pentru
ramele de tablouri/ suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din

lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie(mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi,
cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri pentru
pantofi, nemetalice, cobiliţe (juguri), vitrine
(mobilă), scaune de duş, bufeturi, plăcicu
denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit/ saltele de dormit, canapele,
inele despicate,
nemetalice, pentru chei, coarne de cerb,
bare pentru fixarea mochetei pe trepte, araci,
nemetalici, pentru plante sau arbori, birouri de
lucrat în picioare, suporturi pentru maşinile de
calculat, statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
doage de lemn, scaune cu trepte, nemetalice,
trepte (scări), nemetalice
, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau
cauciuc, saltele din paie, împletituri din paie,
borduri din paie , animale împăiate, păsări
împăiate, blaturi de mese, mese (mobilă),
mese din metal, manechine pentru croitori/
manechine pentru croitorese/manechine, cepuri,
nemetalice, pentru butoaie/robinete
cu cep, nemetalice, pentru butoaie, cărucioare
de servit ceaiul, ţăruşi pentru corturi, nemetalici,
jaluzele interioare din material textil/rolete
interioare din material textil, cutii de scule,
nemetalice, goale, dulapuri pentru scule,
nemetalice, goale, carapace de broască
ţestoasă, dozatoare de
prosoape, fixe, nemetalice/dozatoare de
prosoape, nemetalice, fixe, suporturi de
prosoape(mobilă), paleţi de transport,
nemetalici, tăvi, nemetalice, capre de
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lucru(mobilă), cărucioare (mobilă), mese pentru
calculatoare (mobilă)/mese cu rotile pentru
calculatoare (mobilă), cuve, nemetalice, pentru
amestecare mortarului, mese de scris/rafturi
pentru maşinile de scris, suporturi pentru
umbrele, suporturi valet, supape, nemetalice,
altele decât componentele maşinilor, cazane,
nemetalice, bancuri de menghină (mobilă),
platforme pentru schimbarea bebeluşilor
montate în perete, dulapuri de haine,
suporturi pentru lavoare(mobilă), valve din
plastic pentru ţevile de apă, os de balenă,
prelucrat sau semiprelucrat, împletituri, clopoţei
de vânt(decoraţiuni), tambure de înfăşurare,
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, fitinguri pentru ferestre, nemetalice,
opritoare pentru ferestre, nu din metal sau
cauciuc, elemente pentru fixarea ferestrelor,
nemetalice, panglică de lemn, lucrări de artă
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, jaluzele
interioare din lemn ţesut/rolete interioare din
lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei
pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut,
bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi abrazivi
pentru curăţarea pielii, dozatoare de aerosoli,
nu cele pentru scopuri medicale, perii pentru
animale (perii), capace pentru acvarii, dispozitive
electrice pentru atragerea şi uciderea insectelor,
autoclave,
neelectrice, pentru gătit/oale de gătit sub
presiune, neelectrice, cădiţe pentru bebeluşi,
portabile, covoraşe pentru copt, bazine
(recipiente), coşuri pentru uz casnic, linguri de
gătit (ustensile de gătit), pensule pentru gătit,
bătătoare, neelectrice, halbe de bere, scăldători
pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutiide sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine,
cutii pentru pâine, mânere pentru mături, mături,
articole de periat, materiale pentru fabricarea
periilor, perii, cu excepția pensulelor, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea

rezervoarelor şi containerelor, găleţi/vedre, găleţi
realizate din
împletituri, difuzoare de uleiuri parfumate,
altele decât bețișoarele parfumate, electrice
sau neelectrice, coşuri pentru scutece folosite,
recipiente de unică folosință din folie de
aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari (pungi
pentru cofetărie), recipiente pentru uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de gătit,
altele decât cele pentru microunde, tirbuşoane,
electrice şi neelectrice, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, deşeuri din bumbac pentru
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curăţat, seturi de recipiente pentru ulei şi oţet,
recipiente pentru
ulei/oţet, tăvi pentru firimituri, concasoare pentru
bucătărie, neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti,
pahare din hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare
pentru bucătărie, etichete metalice pentru
carafe, carafe, friteuze, neelectrice, damigene/
baloane de sticlă, aparate de odorizare de uz
personal, capace pentru farfurii/capace pentru
veselă, veselă, perii pentru spălareaveselei,
farfurii de unică folosinţă, jgheaburi pentru
băut, vase de băut, coarne de băut, sticle de
băutde sport, pahare de băut, tăvi, suporturi
pentru uscarea rufelor, coşuri de gunoi/găleţi
de gunoi/pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de
praf, neelectrice, cârpe de şters praful (pânze),
vase de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi
pentru ouă, separatoare de ouă, neelectrice,
pentru uz casnic, sticlă emailată, nu cea
utilizată în construcţii, fructiere, perii pentru
sprâncene, perii pentru gene, pămatufuri cu
pene pentru şters praful, hrănitoare, fibră de
sticlă, alta decât cea utilizată la izolaţii sau
la produsele textile, fire din fibră de sticlă,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
figurine din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă/statuete din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă, sticle/butelci, altele decât
cele de buzunar, suporturi pentru plăcile de
păr, aţă dentară, ghivece de flori, învelitori
pentru ghivecele de flori, nu cele din hârtie /
învelitori, nu din hârtie, pentru ghivecele de flori,
pliciuri pentru insectele zburătoare, capcane
pentru insectele zburătoare, separatoare din
spumă pentru degete utilizate la pedichiură,
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, boluri
pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii,
ustensile pentru şters praful de pe mobilă, siliciu
topit (produs semiprelucrat), nu cel utilizat în
construcţii, mănuşi de grădinărit, prese pentru
usturoi (ustensile de bucătărie), baloane de
sticlă (recipiente)/fiole (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri
din sticlă, sfere decorative din sticlă, sticlă,
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, vată din sticlă, nu cea
utilizată la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru

băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/
butelci de buzunar, suporturi pentru flori şi
plante (aranjamente florale), perii pentru cai, păr
de cal pentru fabricarea periilor, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric,
forme pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru
gheaţă/răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă,
cleşti pentru gheaţă,
linguri-cupe pentru îngheţată, terarii de interior
(cultivarea plantelor, acvarii de interior/bazine
(acvarii de interior), terarii de interior (vivarii),
cădiţe gonflabile pentru bebeluşi, capcane
pentru insecte, termosuri/sticle sub vid, huse
pentru masa de călcat, formate, mese de călcat,
pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate pentru
îndepărtarea
scamelor, electrice sau neelectrice, seturi pentru
lichior, lădiţe pentru necesităţile animalelor de
companie/tăviţe pentru necesităţile animalelor
de companie, cutii pentru gustări, majolică,
produse de demachiere, bureţi pentru machiaj,
perii pentru machiaj, troace pentru animale,
suporturi pentru
meniuri, veselă pentru camping, râşniţe pentru
uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuridin sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie),
capcane pentru şoareci, căni, perii pentru unghii,
inele pentru serveţelele de masă, cuiburi cu
ouă, artificiale, maşini de tăiţei, acţionate manua,
duze pentru furtunurile de udat, duze pentru
stropitori/rozete pentru stropitori, spărgătoare de
nuci, sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/
mănuşi de bucătărie/mănuşi de grătar, sticlă
pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum/atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela,
palete pentru plăcinte/tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
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brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturi pentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurători pentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă, cutii
pentru ceaiuri, servicii de ceai
(articole de masă), infuzoare de ceai/infuzoare în
formă de bilă pentru ceai, strecurători de ceai,
huse pentru ceainice, suporturi pentru plicurile
de ceai, ceainice, recipiente termoizolante
pentru alimente, prese pentru cravate, perii de
toaletă, truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,

suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
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de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile

de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
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furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terţi/scrierea de CV-uri pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru
cauţiune, servicii bancare, brokeraj, brokeraj
pentru creditele de carbon, servicii de
lichidare a afacerilor, financiare, investiţii
de capital, strângerea de fonduri caritabile,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
casede compensare, financiară, servicii de birou
de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul

electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor
de proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în fonduri,
evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, subscrierea asigurărilor de
viaţă, împrumuturi(
finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de debit, servicii de
fonduri de pensii private, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, oferirea de reduceri
întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere,
servicii de brokeri/agenţi de bursă, brokeraj
de acţiuni şi obligaţiuni, servicii de garanţii,
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emiterea de jetoane valorice, emiterea de cecuri
de călătorie, funcţii de administrator fiduciar/
custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, intreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii de
realizare a zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea
şi repararea cazanelor, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, etanşarea clădirilor/
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, închirierea de buldozere, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
repararea ceasurilor şi a ceasornicelor,
repararea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea echipamentelor de construcţii,
construcţie, furnizarea de informaţii privind
construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de
drenaj, forarea de puţuri, forajul sondelor de
petrol sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor
de film, instalarea şi repararea alarmelor de
incendiu, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, întreţinerea blănurilor, curăţare
şi reparare, instalarea şi repararea cuptoarelor,
întreţinerea mobilei, restaurarea mobilei,
construcţia de porturi, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire
, servicii de fracturare hidraulică/servicii de
fracţionare, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, instalarea, întreţinerea
şi repararea componentelor hardware ale
calculatorului, instalarea uşilor şi ferestrelor,
suprimarea interferenţelor în ceea ce
priveşte aparatele electrice, instalarea şi

repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie,
extragerea minereului, întreţinerea şi repararea
vehiculelor cu motor, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia echipamentelor şi maşinilor de birou,
vopsirea sau repararea semnelor/indicatoarelor,
vopsire, interioară şi exterioară, aplicarea
tapetului/tapetare, repararea umbrelelor de
soare, servicii de
control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea
încuietorilor de siguranţă, repararea liniilor
electrice, restaurarea lucrărilor de artă,
restaurarea instrumentelor muzicale, reşaparea
anvelopelor, nituire, pavarea drumurilor,
închirierea maşinilor de măturat străzile, servicii
pentru acoperişuri, protecţie anticorozivă,
întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
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39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje,
organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, pilotarea dronelor
civile, aranjarea formalităților pentru vize și
documente de călătorie pentru persoanele care
călătoresc în străinătate, servicii de folosire în
comun a autovehiculelor, cărăuşie, umplerea
bancomatelor cu numerar, servicii de şoferie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat(mesaje sau mărfuri),
organizarea de croaziere, livrarea bunurilor,
livrarea ziarelor/livrarea de ziare, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, distribuirea de
energie, închirierea clopotelor de scufundare,
închirierea costumelor de scufundare, furnizarea
de direcţii de deplasare în scopuri de
călătorie, închirierea de vitrine de vin
electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri(transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri,
servicii de agenţie de transport(expediere
(Am, ))/servicii de agenţie de transport,
transportul de mărfuri, închirierea de
garaje, împachetarea cadourilor, operaţiuni de
încărcare-descărcare, depozitarea de bunuri,
depozitare/înmagazinare, informaţii despre
depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea

încărcăturilor, servicii de remorcare în cazul
avarierii vehiculelor, închirierea de vehicule,
închirierea de portbagaje cu montare pe capota
vehiculului, închirierea de depozite, alimentarea
cu apă, distribuirea apei, închirierea scaunelor cu
rotile, împachetarea bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor din
piele, prelucrarea articolelor din piele, tipărire
litografică,
magnetizare, placarea cu metal, tratarea
metalului, călirea metalului, turnarea metalului,
frezare, placarea cu nichel, tipărirea offset,
şlefuirea sticlei optice, finisarea hârtiei, tratarea
hârtiei, imprimarea de modele, tratarea prin
presare permanentă a ţesăturilor, servicii de
fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
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procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, imprimare 3D
personalizată pentru alţii, fabricarea berii pentru
alţii,
fabricare la comandă de pâine, furnizarea de
informaţii cu privire la tratarea materialelor,
refolosirea creativă (reciclarea deşeurilor),
vulcanizare (tratamentul materialelor), urzit
(războaie de ţesut), tratarea deşeurilor
(transformare), tratarea apei, servicii de sudare,
tratamente de colorare a
geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, tratarea lânii,
pasteurizarea alimentelor şi băuturilor, producţia
de vin pentru alţii, consultanţă în domeniul
vinificaţiei, tăbăcire, taxidermie, vopsirea
materialelor textile, tratarea materialelor textile/
tratarea ţesăturilor,
tratarea materialelor textile împotriva moliilor,
tăierea şi prelucrarea cherestelei, acoperirea
cu cositor, colorarea geamurilor de la maşină,
fabricarea berii pentru alţii, fabricare la comandă
de pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor),
vulcanizare (tratamentul materialelor), urzit
(războaie de ţesut).
42.  Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale
calculatorului, analiză pentru exploatarea
câmpurilor petroliere, servicii de arhitectură,
consultanţă în arhitectură, autentificarea
lucrărilor de artă, cercetare bacteriologică,
cercetare biologică, calibrare (măsurare), servicii
de cartografie, analiză chimică, cercetare
chimică, servicii de chimie, studii clinice,
însămânţarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,

programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare, servicii
de protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, consultanţă în
domeniul
economisirii energiei, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, cercetare în domeniul cosmeticii, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare/design
interior, digitalizarea documentelor (scanare),
proiectarea de rochii, duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a
detecta defecţiunile, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
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domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii oferite
de pensiuni pentru animale, servicii de cafenea,
servicii de bufet, furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de creşă (crèche),
închirierea dozatoarelor de apă potabilă, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, sculptură

în alimente, servicii de tabere de vacanţă
(cazare), servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de aziluri de
bătrâni, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări(snack-bar),
închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, servicii de rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon
and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01599
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL , ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.08;
29.01.12

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,

pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale de
construcţii), coame pentru acoperişuri, colibe,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum,
cutii poştale din zidărie, var (materiale de
construcții), piatră de var/piatră calcaroasă,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment
magnezian, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
catarge (poli), nemetalice, plăcuţe memoriale,
nemetalice, monumente, nemetalice, bolarzi
de acostare, nemetalici, mortar pentru
construcţii/pastă de ciment, mozaic pentru
construcţii, lemn presat, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, olivină pentru construcţii, jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
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luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice, cornişe
nemetalice, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,

plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci(mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
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cărţi(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri
(mobilă), inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreţi
pentru prinderea perdelei de şină, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtaintie-
backs, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri(ştifturi), nemetalice/
ştifturi(cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere(supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coşuri de pescuit, containere plutitoare,

nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori(mobilă), suporturi pentru
furaje, tabureţi, panouri despărţitoare(mobilă),
urne funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă, rotile
pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte(depozitare), suporturi
pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă(mobilă), jaluzele interioare(mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleţi de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de
cale ferată, dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori, altele
decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, altele decât cele
pentru gimnastică, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi(lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile(decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
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nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri/ suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri(dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf(materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie(mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi, plăcicu denumiri de firme din
lemn sau plastic, sticlă argintată(oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/ saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, scaune cu trepte, nemetalice, trepte
(scări), nemetalice, taburete, dopuri, nu din
sticlă, metal sau cauciuc, saltele din paie,
împletituri din paie, borduri din paie, animale
împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese,
mese (mobilă), mese din metal, manechine
pentru croitori/ manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri

pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape(mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru(mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare(mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt(decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
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perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
pieptenipentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din

bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălareaveselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuride gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătitcu
aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticleipentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolantepentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
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de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii de
interior (vivarii), cădiţe gonflabilepentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masa de călcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţitepentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi raripentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuridin sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manua, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/
rozete pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patiserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, arzătoare pentru uleiuri
parfumate, pulverizatoare de parfum/atomizoare
pentru parfumuri, pisăloage pentru bucătărie,
coşuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela,
palete pentru plăcinte/tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,

materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiride firmedin porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturipentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurătoripentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, periide smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai(articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă /igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
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prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeuriledin
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoarepentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe /preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă

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

marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
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informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru ter, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi(finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/ custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, intreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,

etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
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interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte

persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri(transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport(expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

259

impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la maşină, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii

cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, fabricarea
berii pentru alţii, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
analiză pentru exploatarea câmpurilor petroliere,
servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare(măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
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design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei

mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, servicii de
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, servicii de restaurante
udon and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────
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(210) M 2021 01600
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL , ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.08;
29.01.12

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,

azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
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ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale de
construcţii), coame pentru acoperişuri, colibe,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum,
cutii poştale din zidărie, var (materiale de
construcții), piatră de var/piatră calcaroasă,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment
magnezian, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
catarge (poli), nemetalice, plăcuţe memoriale,
nemetalice, monumente, nemetalice, bolarzi
de acostare, nemetalici, mortar pentru
construcţii/pastă de ciment, mozaic pentru
construcţii, lemn presat, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, olivină pentru construcţii, jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice, cornişe
nemetalice, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru

construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
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duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci(mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de

agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri
(mobilă), inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreţi
pentru prinderea perdelei de şină, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtaintie-
backs, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri(ştifturi), nemetalice/
ştifturi(cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere(supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coşuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori(mobilă), suporturi pentru
furaje, tabureţi, panouri despărţitoare(mobilă),
urne funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă, rotile
pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte(depozitare), suporturi
pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
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pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă(mobilă), jaluzele interioare(mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleţi de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de
cale ferată, dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori, altele
decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, altele decât cele
pentru gimnastică, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi(lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile(decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri/ suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri(dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf(materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,

pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie(mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi, plăcicu denumiri de firme din
lemn sau plastic, sticlă argintată(oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/ saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, scaune cu trepte, nemetalice, trepte
(scări), nemetalice, taburete, dopuri, nu din
sticlă, metal sau cauciuc, saltele din paie,
împletituri din paie, borduri din paie, animale
împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese,
mese (mobilă), mese din metal, manechine
pentru croitori/ manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape(mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru(mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare(mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt(decoraţiuni), tambure de
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înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea

prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
pieptenipentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălareaveselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuride gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
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construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătitcu
aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticleipentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolantepentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii de
interior (vivarii), cădiţe gonflabilepentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masa de călcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţitepentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi raripentru păr, masuţe, aparate

pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuridin sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manua, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/
rozete pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patiserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, arzătoare pentru uleiuri
parfumate, pulverizatoare de parfum/atomizoare
pentru parfumuri, pisăloage pentru bucătărie,
coşuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela,
palete pentru plăcinte/tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
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periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiride firmedin porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturipentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurătoripentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, periide smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai(articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă /igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeuriledin
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,

ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoarepentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe /preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
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privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, Managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate

online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
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programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru ter, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a

activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi(finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/ custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, intreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
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echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea

drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
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mărfuri(transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport(expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea

fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la maşină, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, fabricarea
berii pentru alţii, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
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(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
analiză pentru exploatarea câmpurilor petroliere,
servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare(măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,

consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

273

închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, servicii de
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, servicii de restaurante
udon and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01601
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL , ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.08;
29.01.12

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
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nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,

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

lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci(mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
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suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri
(mobilă), inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreţi
pentru prinderea perdelei de şină, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtaintie-
backs, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri(ştifturi), nemetalice/
ştifturi(cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere(supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coşuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori(mobilă), suporturi pentru
furaje, tabureţi, panouri despărţitoare(mobilă),
urne funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă, rotile
pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte(depozitare), suporturi
pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi

hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă(mobilă), jaluzele interioare(mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleţi de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de
cale ferată, dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori, altele
decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, altele decât cele
pentru gimnastică, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi(lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile(decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri/ suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri(dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf(materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
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şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie(mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi, plăcicu denumiri de firme din
lemn sau plastic, sticlă argintată(oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/ saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, scaune cu trepte, nemetalice, trepte
(scări), nemetalice, taburete, dopuri, nu din
sticlă, metal sau cauciuc, saltele din paie,
împletituri din paie, borduri din paie, animale
împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese,
mese (mobilă), mese din metal, manechine
pentru croitori/ manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape(mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru(mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare(mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt(decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru

furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
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pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
pieptenipentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălareaveselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuride gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,

perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătitcu
aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticleipentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolantepentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii de
interior (vivarii), cădiţe gonflabilepentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masa de călcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţitepentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi raripentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
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neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuridin sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manua, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/
rozete pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patiserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, arzătoare pentru uleiuri
parfumate, pulverizatoare de parfum/atomizoare
pentru parfumuri, pisăloage pentru bucătărie,
coşuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela,
palete pentru plăcinte/tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de

bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiride firmedin porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturipentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurătoripentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, periide smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai(articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă /igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeuriledin
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
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ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoarepentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe /preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări

privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, Managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
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online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de

programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru ter, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
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activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi(finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/ custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, intreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de

echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
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drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de

mărfuri(transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport(expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
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fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la maşină, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, fabricarea
berii pentru alţii, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă

(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
analiză pentru exploatarea câmpurilor petroliere,
servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare(măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
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consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,

închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, servicii de
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, servicii de restaurante
udon and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────
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(210) M 2021 01602
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL , ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.07; 26.11.08; 26.01.03

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

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii

pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
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montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale de
construcţii), coame pentru acoperişuri, colibe,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum,
cutii poştale din zidărie, var (materiale de
construcții), piatră de var/piatră calcaroasă,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment
magnezian, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
catarge (poli), nemetalice, plăcuţe memoriale,
nemetalice, monumente, nemetalice, bolarzi
de acostare, nemetalici, mortar pentru
construcţii/pastă de ciment, mozaic pentru
construcţii, lemn presat, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, olivină pentru construcţii, jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice, cornişe
nemetalice, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal

de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/schelete nemetalice.
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20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci(mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,

nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri
(mobilă), inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreţi
pentru prinderea perdelei de şină, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtaintie-
backs, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri(ştifturi), nemetalice/
ştifturi(cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere(supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coşuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori(mobilă), suporturi pentru
furaje, tabureţi, panouri despărţitoare(mobilă),
urne funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă, rotile
pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte(depozitare), suporturi
pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
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brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă(mobilă), jaluzele interioare(mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleţi de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de
cale ferată, dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori, altele
decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, altele decât cele
pentru gimnastică, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi(lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile(decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri/ suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri(dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf(materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru

fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie(mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi, plăcicu denumiri de firme din
lemn sau plastic, sticlă argintată(oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/ saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, scaune cu trepte, nemetalice, trepte
(scări), nemetalice, taburete, dopuri, nu din
sticlă, metal sau cauciuc, saltele din paie,
împletituri din paie, borduri din paie, animale
împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese,
mese (mobilă), mese din metal, manechine
pentru croitori/ manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape(mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru(mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare(mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt(decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
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metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru

dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
pieptenipentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălareaveselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuride gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
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decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătitcu
aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticleipentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolantepentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii de
interior (vivarii), cădiţe gonflabilepentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masa de călcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţitepentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi raripentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe

pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuridin sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manua, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/
rozete pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patiserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, arzătoare pentru uleiuri
parfumate, pulverizatoare de parfum/atomizoare
pentru parfumuri, pisăloage pentru bucătărie,
coşuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela,
palete pentru plăcinte/tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
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casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiride firmedin porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturipentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurătoripentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, periide smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai(articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă /igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeuriledin
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.

27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoarepentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe /preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
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profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, Managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii

şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
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birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru ter, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,

servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi(finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/ custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, intreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, servicii de
tâmplărie, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
repararea ceasurilor şi a ceasornicelor,
repararea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea echipamentelor de construcţii,
servicii de construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
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de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie

anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri(transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
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agenţie de transport(expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva

moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la maşină, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, fabricarea
berii pentru alţii, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
analiză pentru exploatarea câmpurilor petroliere,
servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare(măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru

calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, servicii de
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, servicii de restaurante
udon and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01604
(151) 01/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STR. ROVINE

NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.05.01; 03.05.17; 03.05.24; 11.01.01;
11.01.25; 03.09.01; 03.09.24; 08.01.07;
05.09.01; 05.07.11; 05.07.24

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
adezivi pentru fixarea părului fals, adezivi
pentru fixarea genelor false, adezivi pentru
scopuri cosmetice, loţiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, ulei de migdale, săpun
de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

299

scopuri casnice, aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, coloranţi pentru barbă, măşti
de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri de
albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, produse cosmetice pentru
copii, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetice, creme pentru articolele din piele/
ceruri pentru articolele din piele, abţibilduri
decorative pentru scopuri cosmetice, degresanţi,
alţii decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
geluri de albire a denţilor, paste de dinţi
nemedicinale, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, deodorante pentru animale de
companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi
în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),

şampoane uscate, preparate de curăţare uscată,
agenţi de uscare pentru maşini de spălat
vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi nemedicinală, dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, servețele
antitransfer de culoare, șervețele antistatice
pentru uscător, ulei de gaultheria, geraniol,
ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură abrazivă),
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru şlefuit/preparate pentru ascuţit, loţiuni de
păr nemedicamentoase, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor/preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire)/conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajulu,
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara,
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

300

mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii/
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii/soluţii pentru
îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei
de trandafir, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
safrol, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie abrazivă/
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi

pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de uz
casnic, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume (tipărite), almanahuri (tipărite), animaţii
de tip celulă, invitaţii (papetărie), acuarele/
culori acrilice (picturi), machete arhitecturale,
table aritmetice/tabla înmulţirii, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artişti, atlase
(tipărite), pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul la
microunde, bile pentru pixuri cu bilă, bancnote,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie şine de legare
(legătul cărţilor), mostre biologice utilizate în
microscopie (materiale didactice), table de scris,
sugative, schiţe/planuri, materiale de legătorie,
aparate şi maşini de legătorie (echipamente
de birou), suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi (tipărite), ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare
(tipărite), pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri/cartele din hârtie
sau carton, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi
de cretă, creioane de cărbune, indicatoare
pentru hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai
multe culori)/, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru crème, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
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(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),

copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri
de marcare (papetărie), suporturi pentru
paharele de bere , maşini şi aparate
mimeografe, plastilină, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, materiale de
modelaj, pastă de modelaj, umezitoare (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri
(tipărite), pantografe (instrumente de desen),
hârtie, hârtie pentru dispozitivele de înregistrat,
foi de hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie,
hârtie luminiscentă, aparate de biguit hârtia
(rechizite de birou), benzi şi carduri din hârtie
pentru înregistrarea programelor de calculator,
hârtie pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
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birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, pungi
de plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, plastilină
pe bază de polimer, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, cilindru pătură pentru
imprimantă, nu din material textil, reglete pentru
tipografi, forme de tipar, caractere tipografice,
seturi de imprimare, portabile (rechizite de
birou), tipărituri (gravuri), prospecte (tipărite),
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu
şnur retractabil pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), hârtie de orez, role
pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece (tipărite), bobine pentru panglicile
de cerneală, spray-uri cretă, linii pentru desen,
echere pentru desen, tuşiere pentru ştampile,
suporturi pentru ştampile, ştampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri şi creioane, prese de
capsare (rechizite de birou), pastă de amidon
(adezivi) pentru papetărie sau de uz casnic,
papetărie, steatită (creta croitorului), litere din
oţel, stilouri din oţel, cutii de matriţe, plăci de
matriţe, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), rigle t (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, şerveţele de masă din
hârtie, traverse de masă din hârtie, feţe de
masă din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie, agăţători pentru fişele de cartotecă,
creta croitorului, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), globuri pământeşti, bilete, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă/
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, hârtie de calc, pânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/
decalcomanii, hârtii transparente (papetărie),
tăvi pentru sortarea şi numărarea banilor,
caractere (numere şi litere)/litere (caractere),

panglici pentru maşina de scris, taste pentru
maşina de scris, maşini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din
vâscoză pentru împachetat, washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat/
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris, coperți de protecție
pentru cărți, cărți de colorat (tipărite).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine)/bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
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lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări(suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare(ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat/
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea(articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari(pungi
pentru cofetărie), recipiente pentru uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri(biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, ţepuşe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice, pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, tirbuşoane, electrice
şi neelectrice, ustensile cosmetice, spatule
cosmetice, deşeuri din bumbac pentru curăţat,
seturi de recipiente pentru ulei şi oţet, recipiente
pentru ulei/oţet, tăvi pentru firimituri, concasoare
pentru bucătărie, neelectrice, cristal(sticlărie),
ceşti, pahare din hârtie sau plastic, ţesale,
tocătoare pentru bucătărie, etichete metalice
pentru carafe, carafe, friteuze, neelectrice,
damigene/baloane de sticlă, aparate de
odorizare de uz personal, capace pentru farfurii/
capace pentru veselă, veselă, perii pentru
spălarea veselei, farfurii de unică folosinţă,
jgheaburi pentru băut, vase de băut, coarne de
băut, sticle de băut de sport, pahare de băut,
tăvi, suporturi pentru uscarea rufelor, coşuri de
gunoi/ găleţi de gunoi/ pubele/lăzi de gunoi,
ştergătoare de praf, neelectrice, cârpe de şters
praful (pânze), vase de lut/ faianţă, cratiţe din

lut, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, sticlă emailată,
nu cea utilizată în construcţii, fructiere, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, pămatufuri
cu pene pentru şters praful, hrănitoare, fibră de
sticlă, alta decât cea utilizată la izolaţii sau la
produsele textile, fire din fibră de sticlă, altele
decât cele utilizate la produsele textile, figurine
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle /butelci, suporturi pentru plăcile de
păr, aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu
dinhârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi(ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă(recipiente)/fiole (recipiente),
butelci din sticlă(recipiente), borcane din
sticlă(damigene), dopuri din sticlă, sfere
decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior(cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
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cu dinţi rari pentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuri din sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manual, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/rozete
pentru stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă
de opal, sticlă de opalină, mănuşi pentru
cuptor/ mănuşi de bucătărie/ mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum/atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte /tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/lăzi
frigorifice portabile, neelectrice, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinţi,
vase, produse de olărie, inele pentru păsările de
curte, dopuri cu picurător, bureţi pentru pudră,
pudriere, goale, praf de sticlă pentru decorare,
capcane pentru şobolani, sticle frigorifice, cuburi
de gheaţă reutilizabile, inele pentru păsări,
sucitoare, de uz casnic, uscătoare de rufe
rotative, boluri de salată, cleşti pentru salată,
solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe tip
vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii(veselă), polonice pentru

servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/ suporturi pentru periile
de bărbierit, şanuri pentru pantofi(întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători(ustensile de uz casnic),
plăcicu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturi pentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţel pentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurători pentru uz casnic, paie pentru
băut/paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru
zahăr, seringi pentru udarea florilor şi plantelor/
stropitori pentru udarea florilor şi plantelor,
suporturi pentru şerveţele de masă, farfurii
pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu cele
din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe/căni înalte cu capac, perii de
smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape/bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
uz casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase
din metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
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jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/ concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe
băţ (corn dogs), chiftele din brânză de vaci,
compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat,
peşte, la conservă, hrană pentru peşti pentru
consum uman, spumă de peşte, icre de peşte,
preparate, produse alimentare pe bază de peşte,
nuci condimentate, carne uscată prin îngheţare/
carne liofilizată, legume uscate prin îngheţare/
legume liofilizate, fructe, conservate, fructe,
înăbuşite, jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate
de fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe,
fructe conservate în alcool, gustări pe bază
de fructe, fructe congelate, fructe, la conservă,
vânat, nu viu, usturoi conservat, gelatină de
uz alimentar, castraveciori, gem de ghimbir,
guacamole, şuncă, alune, preparate, heringi, nu
vii, crenvurști pentru hotdog, humus, insecte
comestibile, nu vii, gelatină alimentară, gemuri,

jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish (cod
sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/ cumâs,
untură, alge de mare, conservate, lecitină pentru
uz culinar, suc de lămâie pentru uz culinar,
linte, conservată, ulei alimentar din seminţe de
in, pate de ficat/pastă de ficat, ficat (preparat),
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat ca
produs alimentar, porc (preparat), chipsuri de
cartofi, chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte
pe bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
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confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, branză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonatde sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi, făină de orz, mix pentru
clătite sărate, făină de fasole, oţet din bere,
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrişcă, procesată,
făină de hrişcă, bulgur (pocesat), chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat nemedicinală, gumă de
mestecat nemedicinală pentru împrospătarea
respiraţiei, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri(produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie/ produse de cofetărie cu zahar,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de

porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry(mirodenie), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert(produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi/prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie ), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de in
pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie ), lipii pe bază de cartofi,
dropsuri(produse de cofetărie )/pastile (produse
de cofetărie ), macaroane, macarons, biscuiţi
cu malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
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paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orezcomestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri(condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi(îngheţate)/
şerbeturi(îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri (produse de patiserie), pateuri cu
ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, napolitane
din hârtie comestibilă, macarons din nucă de
cocos, capsule de cafea, umplute, apă de flori
de portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie ), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca de uz alimentar, tarte, ceai, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas, turmeric, de
uz alimentar, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
de uz alimentar, iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), băuturi pe bază de ceai cu
lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,

anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuride trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun (brazi naturali), citrice, proaspete,
boabe de cacao, brute, coajă de nucă de cocos,
nuci de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe(tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi(crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de incomestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb (proaspăt), turtă de porumb pentru
vite, malţ pentru fabricarea berii şi distilare,
terci pentru îngrăşarea animalelor, făină pentru
animale, animale de menajerie, spori de ciuperci
pentru înmulţire, ciuperci, proaspete, midii,
vii, urzici (proaspete), nuci, neprocesate ,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, babe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat, ovăz
(neprocesat), turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
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palmieri(frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de compani, sardine, vii, castraveţi de
mare, vii, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluşte,
vii, arbuşti/tufe, ouă de viermide mătase,
viermi de mătase, spanac, proaspăt, languste,
vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd pentru
animale, strat de protecţie din paie, aşternut
din paie, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, legume,
proaspete, plante de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, aşchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal.

───────

(210) M 2021 01606
(151) 01/03/2021
(732) TEODOR-CRISTIAN RADA, STR.

GEORGES BIZET NR. 5, SC. A, ET.
3, AP. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

helloJets

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roşu(Pantone 032C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport)
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
rezervare de cazare la hotel, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 01607
(151) 01/03/2021
(732) TONICA FUDULU, STR.11

IUNIE, NR. 75, CORP A, ET.1,
AP.1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Spune-mi CUM!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

38. Servicii de telecomunicații
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2021 01608
(151) 01/03/2021
(732) MEDEXPERT SRL, STR.

LELICENI NR. 47, JUD HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

novák HEALTHCARE
CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
ciorapi elastici (chirurgie), ciorapi pentru varice,
ciorapi elastici de uz medical, orteze, orteze
medicale, orteze pentru picior, orteze de cot de
uz medical, orteze de gleznă de uz medical,
orteze de genunchi de uz medical, orteze suport
pentru degetele de la picioare, orteze pentru
încheietura mâinii, de uz medical, orteze pentru
corectarea degetelor de la picioare, orteze
pentru susținerea în poziția corectă a unei părți
mobile a corpului, talonete de uz ortopedic,
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proteze mamare, proteze medicale, proteze
pentru șold, proteze de genunchi, proteze
ortopedice de șold, proteze pentru picior (atele),
cupe pentru proteze de articulații, șosete pentru
proteze de membre, capete pentru proteze de
șold, manșoane pentru proteze de membre,
cupe de proteze utilizate pentru a lega membrele
protezice de corp, branțuri ortopedice detașabile,
tălpi ortopedice, bandaje ortopedice pentru
genunchi, suporturi de compresie ortopedice,
încălțăminte ortopedică
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de magazin
fizic sau on-line de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicată, servicii deagenţii de import-
export

───────

(210) M 2021 01609
(151) 01/03/2021
(732) TEODOR-CRISTIAN RADA, STR.

GEORGES BIZET NR. 5, SC. A, ET.
3, AP. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

helloJets.com

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 18.05.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
032C), gri (Pantone 877C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport)
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
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procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
rezervare de cazare la hotel, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 01610
(151) 01/03/2021
(732) AUTOMOBILE TOP SELECTION

SRL, DN 22B, KM 4+270, BIROU 1,
PARTER, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

TOP SELECTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 01611
(151) 01/03/2021
(732) SERSIMO MARKET S.R.L., STR.

JIULUI NR.24C, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR.PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUD
CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

S SERSIMO

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.19

(591) Culori revendicate:roz (HEX #c31c72),
mov (HEX #9a1e5c), gri (HEX #2e2f2a)

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

6. Pavilioane confecționate din metal, grătare
metalice, grătare din metal, bare pentru grătare
metalice , piscine (construcții metalice), piscine
metalice (structuri) pentru copii.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare, corpuri de iluminat pentru
plafoane (plafoniere), plafoniere (corpuri de
iluminat), aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, lămpi solare, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
stâlpi de iluminat, lămpi pentru pomul de crăciun,
ornamente pentru pomul de crăciun (becuri),
instalații pentru iluminatul pomilor de crăciun,
instalații luminoase pentru pomul de crăciun,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații luminoase de crăciun (alteledecât
lumânări), decorațiuni pentru iluminarea pomului
de crăciun (instalații luminoase).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi
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bastoane, bice şi articole de şelărie., umbrele,
umbrele de soare, umbrele de plajă, umbrele de
soare, umbrele și parasolare
20. Mobilier, oglinzi, rame, os neprelucrat sau
semi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă
sau sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar
galben, balansoare, mobilier de grădin
ă, mobilier de grădină din lemn, mobilier de
grădină din metal, mobilier din plastic
pentru grădină, mobilier de grădină din aluminiu,
mobilier pentru casă, birou și grădin
ă, mese pliante.
22. Hamace
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de crăciun,
trambuline (articole sportive), trambuline pentru
antrenament (articole sportive), trambuline
(pentru gimnastică), trambuline pentru sport,
trambuline (articole de sport), piscine gonflabile
pentru agrement, piscine gonflabile pentru
activități recreative (jucării), jocuri gonflabile
pentru piscine de înot, piscine gonflabile de înot
(articole de joacă), pomi de crăciun artificiali,
ciorapi pentru cadourile de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (decoraţiuni), clopoței
pentru pomul de crăciun, suporturi pentru pomi
de crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
necomestibile, decorațiuni (ornamente) pentru
pomul de crăciun, ornamente muzicale pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru suportul
pomului de crăciun, beteală pentru împodobirea
pomului de crăciun, pomi de crăciun din
materiale sintetice, zăpadă artificială pentru
pomul de crăciun (decoraţiuni), suporturi de
lumânări pentru brazi de crăciun, decorații pentru
pomul de crăciun (altele decât cele comestibile
sau pentru iluminat), decorații festive, cadouri
surpriză pentru invitații la petreceri și pomi de
crăciun artificiali, ornamente pentru pomul de
crăciun (cu excepția articolelor de iluminat și a
dulciurilor).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, asistență în afaceri comerciale,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, servicii de agenţii
de import-export, servicii de comandă
computerizată de stoc, consiliere cu privire la
produse de consum, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, închirierea de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de

comandă cu ridicata, servicii de comenzi online,
servicii prestate de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata a acestor produse., strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de produse
de uz casnic, in mod special a celor solicitate
in clasele 6, 11, 18, 20,22 şi 28 (cu excepţia
transportului acestora), permţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────
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(210) M 2021 01612
(151) 01/03/2021
(732) SALUMFICIO 22 BELLE COSE

S.R.L., STR. MOSNIȚA NOUĂ
NR. 248A, JUD TIMIŞ, MOȘNIȚA
NOUĂ, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

22 BELLE COSE
Salumificio PREMIO GUSTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 24.09.05; 27.07.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1A3460), galben (HEX #B1812C),
crem (HEX #BCB197), verde (HEX
#009D4F), roşu (HEX #E1251B)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, salam, salam pepperoni, mezeluri, carne
tocată, carne procesată, carne uscată, carne
preparată, carne feliată, carne ambalată, carne
conservată, carne și produse din carne, carne
de vită, carne de mânzat, carne de vânat, carne
de pasăre, carne de rață, carne de măgar, aspic
de carne, carne de porc, produse din carne
preparate, carne de vită feliată, carne proaspătă
de pasăre, bucăți de carne de pui, extracte de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2021 01613
(151) 01/03/2021
(732) ANDREA-DENISSIA NYEKI,

CALEA DOROBANȚILOR
NR.132-134, AP.70, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDEȚUL
CLUJ, FLOREȘTI, 030044, CLUJ,
ROMANIA

(540)

R Reshape Studio

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
41. Educaţie şi divertisment, servicii de
antrenamente de sport şi fitness, educaţie
fizică, cursuri de educaţie fizică (instruire),
servicii furnizate de către cluburile de fitness,
furnizare de instalaţii pentru săli de sport,
organizare de demonstraţii sportive, furnizare
de servicii de săli şi cluburi de sport,
servicii de antrenament sportiv, organizare
de evenimente sportive, competiţii şi turnee
sportive, instruire şi educaţie cu privire la
sport, antrenamente cu greutăţi, body-building,
gimnastică aerobică, exerciţii fizice, reabilitare
fizică, dietă, alimentaţie, concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness, cursuri
de instruire privind menţinerea formei fizice,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizarea de echipamente şi de cursuri de
pregătire în domeniul exerciţiilor fizice, rezervare
de instalaţii pentru activităţi fizice, furnizarea de
instalaţii pentru exerciţii fizice în grup, coaching
sportiv, servicii ale unui antrenor personal
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(fitness), sport și fitness, cursuri de fitness aerian
(aerial fitness), coordonarea antrenamentelor
de fitness, pregătire în domeniul fitnessului,
servicii sportive și de fitness, servicii ale
cluburilor de fitness, administrare de centre
de fitness, consultanță în materie de fitness,
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
servicii oferite de centrele de fitness, servicii
de formare în domeniul fitnessului, servicii
furnizate de către cluburile de fitness, furnizare
de servicii educaționale referitoare la fitness,
servicii de pregătire pentru menținerea condiției
fizice (fitness), furnizarea de instalații pentru
fitness și exerciții fizice, servicii de consiliere
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), furnizare de informații cu privire
la domeniul fitness-ului prin intermediul unui
portal online, cursuri de instruire privind
sănătatea, formare privind sănătatea și starea
de bine, educație cu privire la sănătatea
fizică, antrenamente sportive, cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
servicii educative în domeniul nutriției, servicii de
educație în materie de nutriție.

───────

(210) M 2021 01614
(151) 01/03/2021
(732) TENSA ART DESIGN SRL, STR.

PACII NR. 22, JUDEȚUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA 127,
AP. 91, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RABLA LA OCHELARI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari, lentile de contact, rame de și pentru
ochelari de vedere sau de soare, șnururi și
lănțișoare pentru ochelari, etuiuri și tocuri pentru
ochelari de soare, ochelari de soare sau de
vedere pe bază de prescripţie.
35. Servicii de comeț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate

oftalmologiei (cu excepția transportului),
prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă și consultanţă comercială,
servicii de agenții de import-export, publicitate,
marketing și promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,
magazine online şi lanţuri de magazine.
44. Servicii de oftalmologie.

───────

(210) M 2021 01617
(151) 01/03/2021
(732) ALICE PANȚÂRU, STR. THEODOR

D. SPERANȚIA NR. 89, AP.
22, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IN JOY

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (HEX #e2bac0),
mov (HEX #704D5D)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
45. Consultanță astrologică, prognoze
astrologice, servicii astrologice, servicii
astrologice și spirituale.

───────
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(210) M 2021 01618
(151) 01/03/2021
(732) KX TEAMWORK SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 111-113,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

POT + FOOD WINE STORIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.07

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 01620
(151) 08/03/2021
(732) FLAVIA ENJOY SRL, BD.

TRANDAFIRILOR NR. 203,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, LOC.
PUCIOASA, ORAȘ PUCIOASA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

ENJOY LIVE BAND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți.

───────

(210) M 2021 01621
(151) 02/03/2021
(732) IOANA-ANAMARIA-VALERIA

UNGUR, BD.DACIA NR.110, BL.B1,
SC.D, AP.91, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA NR.
48, BL. D10, AP. 3, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

AGENDA POMPIERULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare de reviste electronice,
consultanță editorială, corectare de manuscrise,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
difuzare de reportaje de către agenții de știri,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
publicații, altele decât cele publicitare, editare
de texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
tehnoredactare computerizată electronică
(microeditare), publicare de afișe, publicare
de anuare, publicare de anuare imprimate
(de tip pagini aurii), publicare de broșuri,
altele decât cele publicitare, publicare de
buletine informative, publicare de calendare de
evenimente, publicare de cataloage, publicare
de cărți, publicare de cărți audio, publicare de
cărți educative, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți legate de
tehnologia informației, publicare de cărți în
domeniul divertismentului, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
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știință, dreptul public și probleme sociale,
publicare de fișe informative, publicare de ghiduri
pentru învățământ și instruire, publicare de
jurnale, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de lucrări
științifice, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, publicare de manuale,
publicare de manuale de instruire, publicare
de manuale școlare, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
didactice, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale pe suporturi
de date magnetice sau optice, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, publicare de materiale și publicații
tipărite, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de povești,
publicare de produse de imprimerie, publicare
de prospecte, publicare de publicații medicale,
publicare de recenzii, publicare de reviste,
publicare de reviste cu informații științifice,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, publicare de
rezultate ale testelor clinice, publicare de texte,
altele decât cele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de texte medicale, publicare
de texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de texte sub formă de cd-rom-uri,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de ziare, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, altele
decât cele publicitare, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de cărți, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare

online de ziare electronice, publicare și editare
de cărți, publicare și editare de materiale tipărite,
publicare și emitere de documente științifice în
legătură cu tehnologia medicală, publicarea de
calendare, publicarea de fotografii, publicarea
de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, publicarea de materiale multimedia
online, redactare de scenarii, nu în scopuri
publicitare, redactarea de scenarii, altele decât
cele publicitare, redactarea de texte, altele decât
cele publicitare, scriere de discursuri, altele
decât cele pentru scopuri publicitare, scriere de
scenarii, scriere de texte, cu excepția textelor
publicitare, pentru difuzarea prin servicii de
teletext, scriere și publicare de texte, cu excepția
textelor publicitare, servicii de agenție literară,
servicii de caligrafie, servicii de club de cărți cu
furnizarea de informații cu privire la cărți, servicii
de consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de consultanță în domeniul
editorial, servicii de consultanță în materie de
publicare de cărți, servicii de editare, servicii
de editare computerizată, servicii de paginare
pentru alte scopuri decât cel publicitar, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune, servicii
de programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de text electronic, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare on-
line, servicii de publicare, cu excepția tipăririi,
servicii de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de redactare de scenarii,
servicii de reporteri de știri, servicii de scriere
la comandă în scopuri nepublicitare, servicii de
scriere pentru bloguri, servicii jurnalistice, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii de biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință și
arhive documentare.

───────
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(210) M 2021 01622
(151) 02/03/2021
(732) MIHAELA BARBU, STR. TRIUMF

NR. 9, JUDEȚUL ARGEȘ, SAT
GEAMĂNA, COM. BRADU,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

SUCCESSFUL LADIES

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#222060)

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

35. Servicii de publicitate, servicii de
management, organizare și administrare a
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
publicitare, servicii de marketing și promoționale,
distribuirea de mostre, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea și publicarea de texte
publicitare, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, servicii de
asistență comercială, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, gestionare de
programe de stimulare și fidelizare, administrare
de programe de fidelizare a clienților, organizare,
gestionare și monitorizare a programelor
de stimulare și fidelizare, organizare și
gestionare de programe de stimulare și
fidelizare comerciale, organizare, gestionare și

monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, administrare a programelor de stimulare
și de fidelizare a clienților, servicii de fidelizare de
clienți în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte de
fidelizare, servicii de cercetare de piață privind
fidelizarea clienților.
41. Servicii de educaţie, servicii de furnizare
de instruire, servicii de divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea
expozițiilor cu scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, publicarea
cărților și textelor, altele decât textele cu
scop publicitar, organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizare
de examinări referitoare la educaţie, servicii
de amuzament, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate şi
fitness), organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, publicarea online
a cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de seminarii, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), furnizarea de servicii
educaționale prin schimbul de știri și informații
în domeniile sănătății, nutriției, fitnessului,
marketingului pe mai multe niveluri și
dezvoltarea întreprinderilor mici.
45. Servicii personale şi sociale prestate de
terţi pentru a satisface nevoile persoanelor,
servicii de reţele de socializare online, servicii
de realizare de cutii de cadouri personalizate,
selectare de cadouri personale pentru terți,
servicii de prezentare personală, servicii de
rețele sociale online accesibile prin aplicații
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mobile descărcabile, servicii personalizate
pentru cumpărături.

───────

(210) M 2021 01623
(151) 02/03/2021
(732) METGLASS DISTRIBUTION SRL,

BULEVARDUL INDEPENDENTEI
NR. 99B, SP. COM. NR. 4,
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD,
MUN. BISTRIȚA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

METGLASS

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 26.11.01; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
6. Ferestre, uși și porți metalice, ferestre
din aluminiu, jaluzele metalice, produse de
lăcătușerie și feronerie, role de ferestre metalice,
uși, porți și ferestre cu rame metalice, uși
batante și culisante metalice, sisteme complete
de feronerie, sisteme complete de tâmplărie din
aluminiu, uși metalice de garaj, garduri și panouri
metalice, structuri de umbrire din metal pentru
clădiri, rulouri metalice pentru ferestre, rulouri
(exterioare) din metal, trepte scări metalice,

balustrade metalice pentru garduri, copertine
(structuri metalice), balustrade din metal pentru
scări.
19. Ferestre și uși nemetalice, ferestre din PVC,
geamuri termopan, sticlă și geamuri pentru
ferestre, profiluri pentru ferestre, nemetalice,
plase nemetalice contra insectelor, jaluzele
nemetalice, uşi nemetalice de garaj, copertine
(structuri) din materiale nemetalice, trepte (scări)
nemetalice, balustrade de scări nemetalice.
35. Servicii de comerț în legătură cu ferestre și
uși metalice, PVC, lemn (exceptând transportul
lor), permițând clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-
urilor web, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor, organizarea de expoziții și târguri în
scopuri comerciale, publicitare și de promovare,
furnizarea de informații comerciale, conducerea
și administrarea afacerilor, servicii de agenții de
import-export.
37. Servicii de construcții în domeniul sistemelor
complete (uși și ferestre) din metal, PVC,
aluminiu, lemn și geam termopan, servicii de
termoizolare de ferestre, servicii de reparații de
ferestre, servicii de instalare, montare și garanție
pentru ferestre și uși.

───────

(210) M 2021 01624
(151) 02/03/2021
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRASOV NR. 25, ETAJ 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CULTIVAM TOT CE
ESTE BUN INTRE NOI

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
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30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01625
(151) 02/03/2021
(732) SC RAVLIUC DENTAL CENTER

SRL, STR. MIHAI VITEAZU NR.
36, BL. A1, SC. C, PARTER, AP.
39, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA-
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

Dr. Ravliuc DentPark

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.01; 29.01.14

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

clase:
44. Servicii stomatologice de tip: implantologie,
chirurgie orală, estetică dentară.

───────
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(210) M 2021 01626
(151) 02/03/2021
(732) EVO-BIKE CONCEPT, STR.

ALEXANDRU D. XENOPOL NR. 3,
SC. B, ET. 7, AP. 33, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

CENTO FLOREASCA 118
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de băuturi spirtoase, livrare de
pizza, livrare pe cale rutieră, servicii de livrare,
servicii de livrare a alimentelor.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire

de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri, sevicii
de baruri care servesc bere.

───────

(210) M 2021 01627
(151) 02/03/2021
(732) PASIOR AUTOMOTIVE SRL, STR.

CHEIUL DÂMBOVIŢEI NR. 26,
VILAC46, JUD. ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Piesede 10 www.piesede10.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 18.01.21

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

35. Servicii de comerţ en-gros şi/sau en-
detail, on-line şi/sau fizic, din stocul de marfă
constituit dintr-o gamă variată de mărfuri/bunuri/
produse (cu excepţia transportului lor), la adresa
punctului de lucru sau prezentate pe site-ul
special realizat, astfel încât să faciliteze accesul
clienţilor la datele tehnice (compatibilitate,
imagini, dimensiuni) şi datele financiare (preţuri,
preţuri promoţionale, discounturi, bonusuri de
loialitate), în vederea achiziţiei bunurilor/
mărfurilor/produselor, toate aceste servicii pot
fi asigurate în regim en-gros sau en-detail,
prin utilizarea cataloagelor de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice (e-
mail, site-uri web, emisiuni de teleshopping),
furnizarea de documente de transport pentru
terţi (lucrări de birou), promovarea serviciilor
prin reclame, anunţuri, campanii promoţionale,
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la nivelul magazinelor sau on-line, acordarea
de asistenţă de specialitate consumatorilor
finali în legătură cu mărfurile/bunurile/produsele
comercializate, servicii de agenţii de import-
export a mărfurilor/bunurilor/produselor.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor/bunurilor/produselor, organizare de
călătorii, servicii de ambalare şi împachetare a
mărfurilor/produselor/bunurilor înainte de livrare,
transportul mărfurilor/bunurilor/produselor, dintr-
ul loc în altul, prin orice cale de transport
omologată, servicii de informare privind
transportul de mărfuri/bunuri/produse, informare
privind tarifele orare şi modalităţile de transport,
servicii referitoare la inspecţia mărfurilor/
bunurilor/produselor înaintea transportului,
servicii referitoare la verificarea valabilităţii
documentelor înainte de transport (ITP, CMR,
avize, foi de parcurs, facturi, asigurări, licenţe
de transport), servicii referitoare la verificarea
îndeplinirii condiţiilor privind capacitatea de
încărcarea a vehiculelor înaintea transportului.

───────

(210) M 2021 01628
(151) 02/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SHOWBIZ REPORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere

pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────
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(210) M 2021 01629
(151) 02/03/2021
(732) ORTHO DIGITAL S.R.L., STR.

GAVRIL MUZICESCU, NR. 11,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ORTHODIGITAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
10. Aparate ortodontice, aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinților,
dispozitive pentru îndreptarea dinților (aparate
ortodontice), dispozitive ortodontice de
contenție, aparate pentru utilizare în ortodonție,
dispozitive protetice și implanturi artificiale,
proteze stomatologice, proteze pentru tratament
chirugical, proteze dentare, proteze dentare
parțiale, aparate utilizate pentru fixarea
protezelor dentare, proteze dentare sub formă
de inlay-uri (obturație), aparate pentru utilizare
în confecționarea protezelor dentare, punți
dentare, implanturi dentare, implanturi dentare
din materiale artificiale, suporturi dentare, dinți
artificiali, instrumente utilizate la fabricarea
dinților artificiali, aparate utilizate la fabricarea
dinților artificiali, instrumente utilizate pentru
fixarea dinților artificiali, aparate utilizate pentru
fixarea dinților artificiali, coroane pentru dinți.

───────

(210) M 2021 01631
(151) 02/03/2021
(732) RADULESCU IONUT, STR.

HERTA 9 BL B17 AP 2 SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BLASKO

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
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foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 01632
(151) 02/03/2021
(732) ELECTRIK CLASIC

TECHNOLOGY S.R.L., STR. SIBIU
NR.4, 51, BUCURESTI, 061541,
ROMANIA

(540)

ELVES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

11. Instalații sanitare, instalații sanitare
electrice, instalații sanitare de baie, robinete
pentru instalații sanitare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare.
37. Lucrări de instalații sanitare.

───────
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(210) M 2021 01634
(151) 05/03/2021
(732) PIETRO-SILVAN ȘCEPCHIN,

STR. SOLD. SPIRIDON MATEI,
NR. 3, BL. 10, SC. B, ET. 6, AP.
103, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Gameslot Entertainment

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.02

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

clase:
41. Servicii de jocuri de noroc, jocuri de noroc,
administrare (organizare) de jocuri de poker,
servicii de cazinouri, coordonare de jocuri de
noroc pentru mai mulți jucători, coordonarea
de loterii pentru terți, frunizare de informații
referitoare la curse, furnizare de informații
referitoare la caii de curse, organizare de curse
de câini, coordonare de curse de cai, furnizare
de facilități pentru cazinouri, organizare de
pariuri pentru cursele de cai (agenție de pariuri),
furnizare defacilități pentru cazinouri și pentru
jocuri (jocuri de noroc), organizarea de loterii,
pariuri hipice, pronosport pentru fotbal, servicii
de bingo, servicii de burse de pariuri, servicii
de casă de pariuri, servicii de cazino (jocuri
de noroc), servicii de cazino on-line, servicii de
cazino, pariuri și jocuri de noroc, servicii de
furnizare de informații privind rezultate sportive,
servicii de informare cu privire la curse, servicii
de informare privind jocurile de noroc, servicii
de jocuri de poker, servicii de pariuri, servicii de
pariuri online, servicii de pariuri sportive online,
servicii de sală de bingo, servicii de săli de jocuri
de cărți, servicii de săli de jocuri de șah, servicii
din domeniul pariurilor sportive, servicii pentru
operare de jocuri de bingo computerizate, servicii

în materie de pariuri, trageri la sorți cu premii
(loterii).

───────

(210) M 2021 01635
(151) 02/03/2021
(732) DENTA CLINIC SRL, CALEA LUI

TRAIAN, NR.135, BL.N2, SCARA
C, PARTER, JUDETUL VALCEA,
RM.VALCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

DENTA SUPORT ...CAT
COSTA?

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.10

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

clase:
44. Servicii de consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de stomatologie, servicii
de stomatologie estetică, servicii de igienă
dentară.

───────
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(210) M 2021 01636
(151) 02/03/2021
(732) PRIME TELECOM, BD. LASCAR

CATARGIU NR. 34, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Prime Business Solutions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
negru, verde, albastru, violet

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalare și
de reparaţii.
38. Servicii de telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială şi proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 01637
(151) 02/03/2021
(732) DENTA PANORAMIC SRL, CALEA

BUCURESTI, NR.193A, JUDETUL
VALCEA, RM.VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

DENTA PANORAMIC
RADIOLOGIE DENTARĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale in domeniul radiologiei
dentare, servicii prestate de tehnicieni de
radiologie.

───────

(210) M 2021 01638
(151) 02/03/2021
(732) RADEN AUTO INVEST SRL-D,

STR. VIDIN NR. 9, JUDEŢ CLUJ,
DEJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

SMART HEATER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01639
(151) 02/03/2021
(732) ARCADIA CONCEPT SRL, BD.

METALURGIEI, NR. 99-99B,,
BIROU 4, ET. 1, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
5, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ARCADIA CONCEPT

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

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

clase:
6. Structuri metalice, fațade din metal, metale
comune şi aliajele lor, materiale de construcţie
metalice, construcţii transportabile metalice.
19. Materiale de construcţie nemetalice, fațade
de sticlă (nemetalice).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii fiind desfasurate pentru şi în
legătură cu construcţiile, serviciile de construcţii,
reparaţii, servicii de instalaţii.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, toate aceste servicii
fiind desfasurate pentru şi în legătură cu
construcţiile, serviciile de construcţii, reparaţii,
servicii de instalaţii.
37. Servicii de construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, servicii de construcții și

demolări de clădiri, servicii de instalații electrice,
servicii de informații și consultanță cu privire la
construcții.
42. Servicii de proiectare, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie referitoare la acestea, servicii de analiză
şi de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
toate aceste servicii fiind desfăşurate pentru şi în
legătură cu construcţiile, serviciile de construcţii,
reparaţi, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2021 01640
(151) 02/03/2021
(732) SABINA DRĂGOI, BLD. GRIVITEI,

NR. 66, BL. 4, AP. 13, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

LOVE LOCK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a lacătelor,
lacătelor metalice (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la lacăte, lacăte
metalice, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01641
(151) 02/03/2021
(732) ION-DAMIAN MARINESCU, INT.

NICOLAE BĂLCESCU NR.2, BL.S7,
SC.C, AP.11, JUDEŢ ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Localfresh

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi,
în special fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenţii de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de magazin fizic sau on-
line de comerţ cu amănuntul şi/sau cu ridicată.

───────

(210) M 2021 01642
(151) 02/03/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Feliciana
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Alimente semipreparate și snack-uri precum
gustări pe bază de cereale, batoane de cereale,
gustări sărate pe bază de cereale, pâine, chifle,
tarte sărate (quiches), pizza, tarte, tarte coapte
în flăcări (tarte flambée), mâncare preparată,
semi-procesată și semi-preparată, pe bază de
cereale, toate aceste produse inclusiv sub formă
refrigerată și congelată.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2021 01643
(151) 02/03/2021
(732) SC UPRISE BUSINESS SRL,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 48,
CAMERA 1, BL. 7, SC. A, ET. 1,
AP. 5, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

UPRISE CREŞTEM ÎMPREUNĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.15.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2f26a9), mov (HEX #6927FF)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

328

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

35. Promovare online prin platforme
specializate.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, societatea
crează conţinut digital personalizat ca de
exemplu: creare de site-uri web, design web,
dezvoltare/proiectare web, mentenanţă web,
servicii de optimizare SEO.

───────

(210) M 2021 01644
(151) 02/03/2021
(732) ALL NUTS SRL, STR. SINAIA

31-35, JUD. ILFOV, ŞTEFANEŞTII
DE JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

(740) LUPU VICTOR, STR. SINAIA 31-35,
JUD. ILFOV, ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

krontzy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Batoane pe bază de nuci și semințe, cartofi
răzuiți prăjiți (hash browns), chipsuri pe bază
de legume, cipsuri de mere, cipsuri din fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de porumb dulce, semințe de floarea soarelui
comestibile, migdale preparate, fistic preparat,
semințe de floarea soarelui, preparate.
30. Alimente sărate preparate din făină de
cartofi, amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, produse pentru gustări preparate din
făină de porumb.

───────

(210) M 2021 01645
(151) 02/03/2021
(732) IOANA-ANDREEA ROȘCA,

STR. ELENA VĂCĂRESCU,
NR.3, BL.22/1, SC.C, ET. 2,
AP.38, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

THE VAST & THE CURIOUS
aer proaspăt pentru minte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.17; 26.11.01

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

38. Servicii de telecomunicații, transmisia de
fișiere digitale, furnizare de linkuri către fișiere
video, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, transmisie
de podcasturi, servicii de podcasting, transmisie
de informații online.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
culturale, servicii educative și de instruire,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare electronică de texte și materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, pe
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internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, servicii de
divertisment audio, producție de înregistrări
audio, editare de înregistrări audio, producție
de înregistrări audiovizuale, producție de
materiale de divertisment audio, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
difuzare de materiale educative, producție
de materiale video, elaborare de materiale
educative, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, creare (redactare) de podcast-
uri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment.
42. Găzduirea de podcasturi, stocare electronică
de fișiere audio, stocare electronică de fișiere
audio digitale, stocare electronică de fișiere
video digitale, servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 01646
(151) 02/03/2021
(732) NICOLETA EMILIA GRIGORE,

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 22,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR.127, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

STUDIO GITANE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Lucrări și obiecte de artă din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui,
statuete, figurine, ornamente, sculpturi, vase,
ghivece, căni, cupe, cutii, plăci, machete, toate
acestea din ceramică, lut, porțelan sau sticlă,
artă murală din ceramică în 3D.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și obiectelor de artă din porțelan,
ceramică, lut, faianță teracotă sau sticlă(cu
excepția transportului), prezentarea pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web sau platforme specializate proprii sau
terţe, astfel încât terţii să le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse prin toate mediile cunoscute sau care
se vor dezvolta ulterior, furnizarea de informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori în
legătură cu aceste produse, inclusiv servicii de
asistenţă si consultanţă comercială, servicii de
agenţii de import-export, publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele inclusiv on-line
într-o reţea computerizată, magazine online şi
lanţuri de magazine.

───────
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(210) M 2021 01647
(151) 02/03/2021
(732) CLUB AVENTURA, STR.

BUJORULUI, NR 17, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

T-REX AVENTURA PARC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Legaturi metalice, constructii, transportabile,
din metal, îmbinari de cabluri metalice,
neelectrice/legaturi de cabluri metalice,
cabluri metalice, neelectrice, butoaie metalice,
containere metalice (depozitare, transport),
piloni metalici, stâlpi metalici, proptele metalice,
scripeti metalici, altii decât cei pentru masini,
frânghii metalice, funii metalice, plăci metalice
de ancorare, plăci de ancorare, structuri
metalice, voliere metalice (construcții), cabluri
de remorcare metalice, cabluri și fire metalice
neelectrice, cabluri metalice pentru manipularea
sarcinilor, cabluri metalice pentru scopuri de
ancorare, construcții mobile din metal, structuri
de construcții, din metal, racorduri metalice
pentru cabluri neelectrice, legături metalice,
trambuline de metal, manșoane (articole de
fierărie).
28. Aparate pentru parcuri tematice de
amuzament, aparate de distraţie pentru târguri
de amuzament, jocuri, jocuri sportive, aparate
pentru jocuri, jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de relații cu publicul, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produsele din clasa
6 si 28, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produsele din clasa 6 si
28, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produsele din clasele 6 si 28,
servicii de comandă (pentru terți), gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
prezentarea produselor prin toate mijloacele

de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire a
programărilor (lucrări de birou), licitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
administrare de programe de fidelizare a
clienților, administrare a programelor de
stimulare și de fidelizare a clienților, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, audit financiar, facturare,
studii de marketing, cercetare de marketing,
marketing, sondaje de opinie, organizarea
de târguri comerciale, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale, organizarea de expoziții în
scopuri publicitare, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri comerciale,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, închirierea de standuri de
vânzare, publicitate prin televiziune.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea echipamentelor audio,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
organizarea si sustinerea de concerte,
organizarea si sustinerea conferintelor,
distributie de filme, transfer de know-how
(instruire), servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de
discoteca, furnizarea de informatii în domeniul
educatiei, productii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare,
închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, publicarea online a cartilor si jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicatii
electronice, nedescarcabile, furnizarea online de
muzica, nedescarcabila, furnizarea online de
imagini video, nedescarcabile, organizarea de
expozitii în scopuri culturale sau educationale,
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organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografica,
fotografie, instruire practica (demonstratii),
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cartilor, furnizarea
de informatii cu privire la activitatile
recreationale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, organizare de competiții,
organizare de competiții educative, organizare
de competiții pentru divertisment, închirierea
simulatoarelor de antrenament, picturi pe fata,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, organizarea si sustinerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrari sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilitati sportive, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
scrierea de texte, servicii specifice parcurilor de
aventură, servicii specifice parcurilor de aventură
pentru copii, parcuri de distracție, parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee, servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie, servicii
oferite de parcuri naturale (în scopuri de
recreere), servicii ale parcurilor tematice, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii specifice
parcurilor de distracții, furnizare de spații pentru
parcuri tematice, divertisment de tipul parcurilor
de atracții, furnizare de spații pentru parcuri de
distracții, servicii de divertisment sub formă de
spectacole în parcuri de distracții, producere
de spectacole în parcuri de distracții, servicii
de agenție de bilete online pentru divertisment,
organizare de jocuri, organizare de jocuri
educaționale, organizare de jocuri și competiții,
servicii de divertisment, furnizare de spații
pentru divertisment, organizare de activități de
divertisment, servicii de divertisment pentru
copii, sisteme de joc (divertisment, educație),
coordonare de activități de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
servicii de tabere de vară (divertisment), activități
de divertisment, sportive și culturale, tabere
de vară (divertisment și educație), servicii de
divertisment oferite pentru copii, organizare și
coordonare de activități de divertisment, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii de
amuzament, furnizarea de informatii în domeniul
divertismentului, închirierea echipamentului

pentru jocuri, organizarea de competitii sportive,
educatie fizica, furnizarea facilitatilor de
recreere, închirierea de echipament sportiv, cu
exceptia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, inchirierea de jucarii, servicii educative
oferite de cluburi, servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment.
43. Închirierea sălilor de şedinţe, servicii de
motel, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de cafenea, servicii
de bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), rezervări pentru
cazarea temporară, închirierea corturilor, servicii
de case de vacanţă.

───────

(210) M 2021 01648
(151) 02/03/2021
(732) MED.CO (MEDICAL COMPANY)

SRL, STR. TELIU NR.1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
TURDA NR.127, AP.91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TELEMEDCO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06

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

clase:
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35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate medicale și cu
instrumente medicale, prin toate mijloacele de
vânzare, inclusiv prin internet, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru produse
sanitare și produse medicale prin toate mediile,
inclusiv online sau în cadrul unei platforme
online, website-uri proprii sau ale terților, servicii
de publicitate, marketing și promovare prin
toate mediile pentru produse și servicii medicale
și sanitare, inclusiv prin internet, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate si distribuirea informației,
si anume, furnizarea de spațiu publicitar prin
rețelele globale de calculatoare, administrare
de afaceri, promovarea produselor și serviciilor
proprii sau ale altor persoane prin internet,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
facilitarea de servicii de schimb şi de vânzare
de servicii şi produse ale terţilor prin calculator
şi reţele de comunicaţii, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii medicale, furnizarea de facilități
online pentru a pune în legătură vânzătorii cu
cumpărătorii, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială și
consultanță pentru consumatori în legătură cu
produsele comercializate sau serviciile prestate.
44. Servicii de telemedicina, îngrijirea sănătăţii,
consiliere în domeniul sănătăţii, închirierea de
echipamente medicale, consiliere farmaceutică,
servicii de terapie, asistență medicală pentru
oameni, servicii de furnizare de aparatură
medicală și de servicii medicale, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de informare și de consiliere medicală, servicii de
medicină alternativă.

───────

(210) M 2021 01649
(151) 02/03/2021
(732) MED.CO (MEDICAL COMPANY)

SRL, STR. TELIU NR. 1, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA
TURDA NR. 127, AP. 91, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

telemedco

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15; 26.04.01;
24.13.23; 24.13.25

(591) Culori revendicate:alb, gri, albastru
deschis, albastru, bleumarin, violet,
negru

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate medicale și cu
instrumente medicale, prin toate mijloacele de
vânzare, inclusiv prin internet, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale prin toate mediile, inclusiv online sau
în cadrul unei platforme online, website-uri
proprii sau ale terților, servicii de publicitate,
marketing și promovare prin toate mediile
pentru produse și servicii medicale și sanitare,
inclusiv prin internet, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecțiunile medicale, servicii de
publicitate si distribuirea informației, si anume,
furnizarea de spațiu publicitar prin rețelele
globale de calculatoare, administrare de afaceri,
promovarea produselor și serviciilor proprii sau
ale altor persoane prin internet, servicii de
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cercetare şi informaţii de piaţă, facilitarea de
servicii de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele de
comunicaţii, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii
medicale, furnizarea de facilități online pentru
a pune în legătură vânzătorii cu cumpărătorii,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții prin toate mediile, inclusiv online,
furnizarea de informații şi sfaturi comerciale,
servicii de asistență comercială și consultanță
pentru consumatori în legătură cu produsele
comercializate sau serviciile prestate.
44. Servicii de telemedicina, îngrijirea sănătăţii,
consiliere în domeniul sănătăţii, închirierea de
echipamente medicale, consiliere farmaceutică,
servicii de terapie, asistență medicală pentru
oameni, servicii de furnizare de aparatură
medicală și de servicii medicale, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de informare și de consiliere medicală, servicii de
medicină alternativă.

───────

(210) M 2021 01651
(151) 04/03/2021
(732) IRINA LAZAR, ALE. FLORIN

CIUNGAN NR. 5, BL. 66, SC. 1, ET.
5, AP. 33, SECTOR 3, BUCURESTI,
031824, ROMANIA

(540)

Ohi Ohi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01653
(151) 02/03/2021
(732) XTRA SALES MARKET SRL, STR.

ARGENTINA NR. 25, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011754, ROMANIA

(540)

MERKIE

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

8. Aparate operate manual pentru aranjarea
părului, aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, clești pentru întors
genele, dispozitive electrice de curbat gene,
dispozitive electronice utilizate pentru exfolierea
pielii, mașini de tuns, foarfeci de tuns (mașini
de tăiat), ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr (ustensile manuale), pensete,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului (ustensile de mână), foarfece de uz
personal (electrice și neelectrice), instrumente
manuale folosite în îngrijirea frumuseții, ustensile
de mână pentru manechiură și pedichiură, plăci
electrice de întins părul, unelte de mână pentru
exfolierea pielii, ustensile de mână pentru arta
corporală.

───────

(210) M 2021 01654
(151) 02/03/2021
(732) AG RADIO HOLDING S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1, ETAJ
10, CAMERA D, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOUNDIS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.03;
26.11.07; 16.01.14
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(591) Culori revendicate:verde (HEX
#93d150), albastru (HEX #004ccf), roz
(HEX #cc00aa), roșu (HEX #fb003d),
galben (HEX #ffe100)

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

9. Aparate si instrumente stiintifice, nautice,
geodezice, fotografice,inematografice, optice,
de cintarire, de masurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranta
(salvare) si didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi video,
discuri compacte, discuri acustice, benzi video,
dischete,
CD-rom-uri, suporturi de înregistrare magnetică,
compactdiscuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitală, maşini de calculat,
echipamente pentru prelucrarea datelor,
calculatoare, aparate şi instrumente optice, în
măsura în care sunt incluse în clasa 9, în
special ochelari, lentile pentru ochelari, rame de
ochelari, software de calculator, casete pentru
jocuri video, software pentru jocuri, aparate
mobile de telecomunicatii, programe de aplicaţie
(aplicaţii) (descărcabile), programe de calculator
şi pentru jocuri, software, software aplicaţie
(aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane inteligente şi terminale mobile.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, articole
pentru legătorie, fotografii (tipărite), produse de
imprimerie, în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, papetărie,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale
plastice pentru ambalaje, şerveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolante
(papetărie).
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrari de birou, marketing, cercetarea
pieţei, studii de piaţă, analiză de piaţă,
consultanta in conducerea si organizarea
afacerilor, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terti, intermediere de contracte pentru

terti pentru achizitia si vanzarea de bunuri,
intermedierea serviciilor de telecomunicatii,
sondaje de opinie, cercetare în domeniul
publicităţii, distribuţie de produse în scopuri
publicitare, promovarea vanzarilor (pentru terti),
închiriere de material publicitar, inchirierea
spatiilor publicitare, inchiriererea minutelor
publicitare in cadrul ediilor de comunicare,
publicitate si orice fel de comunicare
comerciala audiovizuala, in special radiofonica,
televizata, cinematografica, imprimata, prin
videotext, teletext, prin internet/online sau prin
orice tehnica, servicii de comerț publicitar,
şi anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoţionale, productie de film publicitar clipuri
publicitare audio-video, intermediere de filme
publicitare si orice fel de productii audio-
video publicitare, scrierea textelor publicitare,
prezentare de produse in mediile de comunicare,
compilare, sistematizare si actualizarea
datelor in baza de date a calculatorului,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea
de contracte (pentru terţi, inclusiv artisti),
intermedierea de abonamente pentru serviciile
de telecomunicaţii (pentru terţi), publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregatirea sectiunilor publicitare,
management de proiect şi evenimente, şi anume
planificare, supravegherea derulării şi realizarea
de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonica si/
sau computerizata de comenzi pentru oferte
de cumparaturi pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin internet, servicii
de agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare,concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, inregistrare/
fixare si publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (si in format electronic) in
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
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anunturi/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în reţele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune,televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, retele computerizate, retele de fibra
optica si orice tip de medii de transmisie,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea si livrarea de
stiri (agentii de presa), colectare şi livrarea de
informaţii generale în cadrul serviciilor agenţiilor
de presă, transmisie de sunet, imagine si
date prin cablu, satelit, (retele) computerizate,
cabluri telefonice si isdn si orice alt tip de
medii de transmisie, transmisia asistata de
computer a mesajelor si imaginilor, furnizarea
accesului la informaţii memorate în baze de
date, inclusiv pe internet, şi prin internet şi
în special şi prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informaţii pe internet, în special în domeniul
radiodifuziunii, televiziunii pe internet, punerea
la dispoziţie a unui portal online, difuzarea
de servicii media audiovizuale la cerere:
programe de radiodifuziune/televiziune pentru
abonaţi, în special sub formă de televiziune
plătită şi video la cerere, telecomunicatii
prin intermediul platformelor si portalurilor
de internet, radiotelefonie mobilă, in special
furnizare de acces la aplica ţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informaţii, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, transmiterea de felicitari online,
transmisia de fisiere digitale, servicii de buletine
electronice, trimiterea de mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat,
informatii despre distractii si orice posibilitati de

recreere, producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publictar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare, producţie
de benzi (casete, etc.)
audio/video, editare audio-video, servicii oferite
de studiouri de înregistrare pentru televiziune/
radio, închiriere de instrumente muzicale,
producţia de muzică, productia spectacolelor cu
scop cultural, educațional sau de divertisment,
servicii artistice prestate de orchestre,
organizarea şi realizarea de evenimente sportive
şi culturale, realizarea de evenimente de
divertisment în direct şi de festivaluri de film,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, organizare şi coordonare de
concerte, organizare de concursuri sau de orice
fel de competitii, educative sau de amuzament,
loterii, producție de teatru (reprezentaţii teatrale),
organizare de spectacole, servicii de impresari,
prezentări şi închiriere de filme tv sau
cinematogragfice, inchirierea de inregistrari de
sunete, redactarea (îngrijire redactională) a
aparitiilor pe internet, producţie de programe
de teleshopping, înregistrări pe benzi video
(filmare), spectacole cinematografice (proiecţii
de filme tv sau cinematografice), microfilmare,
furnizarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, publicare electronică on-line a
cărţilor sau periodicelor, jocuri on-line într-o reţea
de calculatoare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere de
software pentru bazele de date, crearea de
programe de calculator si jocuri de calculator
(software), proiectare si inchiriere de software de
calculator, întocmire de site-uri web, proiectare şi
actualizare de pagini principale de
web, închiriere de programe video şi de
imagine (software), dezvoltare de conţinuturi
multimedia şi aplicaţii corespunzătoare
(software), proiectare şi dezvoltare de software
de calculator şi programe de aplicaţii pentru
sisteme computerizate mobile (aplicaţii).
45. Cesiunea sau orice alta forma de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuala
(licentierea proprietatii intelectuale), distribuirea
de licente pentru proprietate industriala si pentru
drepturile de autor, furnizare de licente pentru
concepte de franciza, servicii de comert cu
licente de film, radio, televiziune, audio si/sau
video, acordarea de licente de software pentru
calculatoare (servicii de consultanta legala),
gestionarea drepturilor de autor, intermediere,
management şi valorificare de drepturi de autor
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şi drepturi de proprietate industrială pentru
terţi prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi de
difuzare în televiziune, în special de drepturi
pentru
transmisia de evenimente la televizor, în special
de evenimente sportive, prin acordare de
licenţă, intermediere, valorificare şi administrare
de drepturi pentru reportaje de presă,
radio,televiziune şi film pentru utilizarea pe
suporturi de sunet şi imagine, prin acordare de
licenţă, intermediere, valorificare şi administrare
de drepturi asupra reportajelor de ziar şi de
revistă, prin acordare de licenţă, administrare,
intermediere şi orice alt fel de valorificare
de drepturi de emisie, redifuzare, audiovizuale
şi orice alte drepturi de utilizare asupra
programelor radio şi/sau de televiziune şi asupra
oricaror alte producţii de sunet şi/sau de
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
administrare şi distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licenţă.

───────

(210) M 2021 01655
(151) 03/03/2021
(732) KOFF DISTRIBUTION SRL,

STRADA TOPORASI NR 51 A,
CAMERA NR. 4, JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

TechSuit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru

înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2021 01656
(151) 03/03/2021
(732) KOFF DISTRIBUTION SRL,

STRADA TOPORASI NR. 51 A,
CAMERA NR. 4, JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

koff.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
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calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2021 01657
(151) 03/03/2021
(732) MARIUS TUTU, STR. MISCA

PETRE NR.3, BL.M17, SC. 2, ET.7,
AP.100, BUCUREȘTI, 626218,
ROMANIA

(540)

DARON-LUX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie
respectiv, biscuiţi simpli sau cu cremă, turtă
dulce, fursecuri, prăjiturele, briose, napolitană,
ciocolata de casă, salam de biscuiţi, cozonac,
chec, croissant, blat de tort, foi pandişpan,
nuci de casă, marţipan, amandine, ecler,
pricomigdale, dulciuri, aluat pentru prajituri,
înghetaţă, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2021 01658
(151) 03/03/2021
(732) SC TONIK FOOD EXPERT SRL,

STR. VRANCEI NR. 4, CAMERA
1, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

”La Dietă”

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.07.19

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

43. Servicii de asigurare de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(210) M 2021 01659
(151) 03/03/2021
(732) KRONLIFT S.R.L., STR. DRUMUL

MUNTELE GĂINA 60B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013913, ROMANIA

(540)

KRONLIFT Wir lieben
unsere Aufzüge



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

338

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2727 C), negru (HEX hex #00000)

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────

(210) M 2021 01660
(151) 03/03/2021
(732) SC MINDSET CREATIVE SRL,

STR. LATERALA NR. 39, CAM. 4,
JUDEȚUL BRAȘOV, CRISTIAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FAIN de ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 29.01.15; 26.13.25

(591) Culori revendicate:alb, violet,
portocaliu, turcoaz, roz

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizare de informații comerciale

consumatorilor, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea de informatii
privind bunurile de larg consum, furnizarea
de informații de piață referitoare la produsele
de consum, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizarea de informații și asistență comerciale
pentru consumatori, organizare de abonamente
la mijloace de informare, organizare de
abonamente la pachete media, organizare de
abonamente la ziare electronice, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de intermediere referitoare la publicitate.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 01661
(151) 03/03/2021
(732) CRISTIAN IOVA, STR. PROF. ION

SOIU NR. 6, JUDEȚUL BRAȘOV,
CRISTIAN, 507055, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Alunetta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt preparat din alune, pastă
tartinabilă de alune, unt de alune cashew, alune
de pădure preparate, gustări pe bază de alune,
creme tartinabile pe bază de alune.
31. Alune proaspete, alune caju proaspete.

───────
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(210) M 2021 01662
(151) 03/03/2021
(732) VASILE POP, STR. GENERAL

TRAIAN MOSOIU NR. 78A,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA ,
CLUJ, ROMANIA

(540)

HOTEL LUMIER

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 01.01.05; 27.05.01; 26.11.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
258C), verde (Pantone 624C), negru

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporare.

───────

(210) M 2021 01663
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

DIEZ

(531) Clasificare Viena:
26.03.23; 27.05.01; 27.05.02

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01664
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

Papion
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
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naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01665
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

NOOK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01666
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

VitaMeat
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01667
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

ChaOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01670
(151) 03/03/2021
(732) ALMA HANDMADE SRL, STR.

OLIMPIADEI NR. 33B, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ALMA HANDMADE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Coșuri de dormit portabile pentru nou-
născuți, covorașe pentru țarcuri de bebeluși,
cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
de depozitare pentru perne (mobilier), cutii
pentru jucării (mobilier), cutii pentru trusouri de
nou-născuți (din lemn sau plastic), dulăpioare,
dulapuri din lemn, fotolii umplute cu polistiren
(fotolii pară, fotolii puf), huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, cutii pentru
jucării, lăzi de lemn cu sertare acoperite cu
hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, măsuțe portabile de pus în poală,
mese pentru desen (mobilier), mese pentru
schimbarea scutecelor, mobilier de interior,
mobilier pentru bebeluși, mobilier în miniatură
confecționat din lemn, mobilier pentru copii,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), paturi, așternuturi, saltele
și perne, paturi-canapea, perne pentru scaune
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ca piese de mobilier, perne pentru scaune,
premergătoare pentru copii, premergătoare
pentru bebeluși, rafturi de perete (structuri) din
materiale nemetalice, rafturi din lemn (mobilier),
rafturi (mobilier) confecționate în principal din
lemn, utilizate pentru depozitare, rame, rafturi
sub formă de cutii, rafturi utilizate ca piese
de mobilier pentru copii, saltele de schimb,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de masă pentru
bebeluși, scaune pentru bebeluși, scăunele-
leagăn, suporturi pentru schimbarea bebelușilor,
țarcuri (pentru copii), țarcuri pentru bebeluși,
țarcuri de copii, umerașe și cuiere pentru
haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, obiecte de artă din
lemn, din ceară, din ghips sau din materiale
plastice, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni de perete, din
lemn, figurine confecționate din lemn, figurine
cu eroi de acțiune (decorative) din lemn,
figurine de animale (ornamente) confecționate
din lemn, figurine din lemn, figurine în miniatură
(plastic), globuri lucioase, modele (ornamente)
confecționate din lemn, modele (ornamente)
confecționate din plastic, modele ornamentale
realizate din lemn, obiecte de arta confectionate
din lemn de bambus, modele ornamentale
realizate din ceară, obiecte de artă din lemn,
obiecte de artă din ceară, ornamente de
sărbători din lemn, nu ornamente pentru brad,
cutii din lemn, cutii portabile (recipiente) din
lemn, cutii din lemn pentru depozitare, perne
decorative, perne pentru bebeluși, saltele pentru
copii, utilizate pentru dormit, tăvi nemetalice,
tăvi nemetalice (altele decât cele pentru uz
casnic sau pentru sortarea sau numărarea
numerarului), coșuri pentru copii.
25. Șorturi, șorțuri (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte, trusouri (articole de
îmbrăcăminte).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 01671
(151) 03/03/2021
(732) PB GARDA CONSTRUCT SRL,

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 21,
BL. CORP A-PARTER, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

YO

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.23; 29.01.12

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

43. Servicii de restaurant și bar, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de restaurante fast-food, rezervări la
restaurant, servicii de aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
oferite de fast-fooduri, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncare la pachet, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii oferite de baruri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, servicii ale barurilor, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bar cu servire de
vin, sevicii de baruri care servesc bere.

───────

(210) M 2021 01672
(151) 03/03/2021
(732) SC BODANY PROD SHOES SRL,

STR. ÎNCLINATA NR.2, ÎN INCINTA
S.C CARMEN SA, ET.1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BODANY PROD SHOES
PRODUCTIE INCALTAMINTE

(531) Clasificare Viena:
09.09.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.02;
29.01.04

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

clase:
25. Încălţăminte.

───────

(210) M 2021 01673
(151) 03/03/2021
(732) WHITE LAKE KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, VAK
BOTTYÁN UTCA 24, BUDAÖRS,
2040, UNGARIA

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

(540)

appia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

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

clase:
29. Fructe conservate în alcool, piure de mere,
anghinare, conservate, fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, mazăre,
conservată, gemuri, fructe, conservate, fructe
congelate, legume uscate prin înghețare, carne
criodesicată, aranjamente de fructe procesate,
legume, procesate, usturoi conservat, ciuperci,
conservate, creveți, cu excepția celor vii,
languste, cu excepția celor vii, dulceață de
ghimbir, ghimbir, conservat, concentrat pe bază
de fructe pentru gătit, gustări pe bază de
fructe, compoturi, fructe, gătite, chipsuri de
fructe, jeleuri de fructe, fructe în conservă, fructe
conservate, fructe la conservă, pulpă de fructe,
salate de fructe, ceapă, conservată, pește, cu
excepția celor vii, mâncăruri pe bază de pește,
file de pește, icre de pește, preparate, conserve
de pește, pește în conservă, pește, conservat,
herring, cu excepția celor vii, homari, cu excepția
celor vii, testacee, cu excepția celor vii, scoici
(moluște), cu excepția celor vii, fructe glazurate,
caviar, ghimbir cristalizat, marmeladă, moluște
care nu sunt vii, stridii, cu excepția celor vii,
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măsline, conservate, ghimbir murat, sos de roșii
pentru gătit, piure de roșii, pastă de tomate,
pastă de fructe presate, crustacee, cu excepția
celor vii, raci, cu excepția celor vii, ghiveci,
pește sărat, anșoa, nu vii, sardine, nu vii, trufe,
conservate, tajine (fel de mâncare preparat din
carne, pește sau legume), ardei conservați,
ton, cu excepția celui viu, frișcă vegetală,
concetrat pe bază de legume pentru gătit,
legume gătite, legume conservate, conserve de
legume, legume în conservă, sucuri de legume
pentru gătit, preparate pentru supă de legume,
salate de legume, pastă de dovlecei, preparate
pe bază de roșii, piure cu roșii.
30. Sos de roșii, sosuri de fructe.
32. Suc de roșii (băuturi), sucuri de legume
(băuturi), băuturi din fructe, fără alcool, extracte
din fructe fără alcool, sucuri de fructe, nectaruri
de fructe, fără alcool, musturi, smoothies, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, siropuri pentru limonadă.

───────

(210) M 2021 01674
(151) 03/03/2021
(732) IZOPICK S.R.L., SAT ICLOD NR.

504 B, HALA NR. 4, JUDETUL
CLUJ, COMUNA ICLOD, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

IZOPICK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu,
verde, albastru, mov

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

11. Instalaţii de încălzire, ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, căzi de baie, aparate şi
instalaţii sanitare, cabine de duş, duşuri, panel
duş, rezervor toaletă (baie), rigolă duş, vas de
toaletă (WC) suspendat.
19. Placă nemetalică cu nuturi pentru încălzire
pardoseală, placă laminată cu nuturi pentru
încălzire pardoseală, izolaţie pentru pardoseală,
ţeava nemetalică pentru încălzire în pardoseală,
kit nemetalic complet încălzire în pardoseală,
membrană hidroizolaţii.
20. Oglinzi LED.
35. 35 Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 19
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respectiv: placă nemetalică cu nuturi pentru
încălzire pardoseală, placă laminată cu nuturi
pentru încălzire pardoseală, izolaţie pentru
pardoseală, ţeava nemetalică pentru încălzire
în pardoseală, kit nemetalic complet încălzire
în pardoseală, membrană hidroizolaţii, clasa 11
respectiv instalaţii de încălzire, ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, căzi de baie, aparate şi
instalaţii sanitare, cabine de duş, duşuri, panel
duş, rezervor toaletă (baie), rigolă duş şi clasa 20
respectiv oglinzi LED, WC suspendat.

───────

(210) M 2021 01675
(151) 03/03/2021
(732) SC VITALL SRL, STR. TARLAUA

65, PARCELA 650, JUDETUL
DOLJ, COSOVENI, DOLJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Gălbior DE CREVEDIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2021 01676
(151) 03/03/2021
(732) CRAVCITECH SRL, STR.

HĂRMANULUI NR. 318, PARTER,
JUDETUL BRASOV, SAT BOD,
COMUNA BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

GĂLBENUȘ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărti, cărți de colorat, cărți de desenat sau
de scris, tiparituri, fotografii, cărți poștale, coperte
de protecție pentru cărți, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, materiale didactice şi
educative, pensule, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobile.
18. Port-bebe, portbebeuri pentru transportul
copiilor, eșarfe portbebe, portbebeuri (marsupii
tip fașă sau hamuri), genţi tip marsupiu pentru
transportul copiilor, bagaje şi genţi de transport,
rucsacuri, valize, geamantane, genti, serviete,
poşete, huse pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj,
truse de voiaj (marochinărie), umbrele de ploaie
şi de soare, etichete pentru bagaje şi genţi,
etuiuri pentru cărţile de vizită, portofele, portchei.
20. Perne, saltele, așternuturi (cu excepția
lenjeriei de pat), protecții antilovire pentru
pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile de pat.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, lenjerii de pat, pilote, cearșafuri, paturi,
fete de perna, huse pentru saltele, cuverturi de
pat (pături), saci de dormit pentru bebelusi, saci
de dormit pentru adulti, căptușeli pentru saci de
dormit, apărători pentru pătuțuri (lenjerie de pat),
pături pentru animale de companie, pături de
picnic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri, aparate de amuzament
şi de joc, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume şi pentru petreceri, decoraţiuni
pentru pomul de crăciun, articole de gimnastică
şi de sport, aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, corturi de joacă, leagăne,
vehicule (jucării), trotinete, triciclete pentru copii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

345

mici (jucării), trambuline, tobogane (articole de
joacă), saltele de joacă pentru bebeluși, jocuri de
masă și aparate de jocuri de noroc.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 01677
(151) 03/03/2021
(732) DOMENIILE PRINCE MATEI

S.R.L., STR. GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU
NR.16, PARTER, CAMERA 4,
AP.2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

TE DEUM DEALU MARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Dealu Mare.

───────

(210) M 2021 01678
(151) 03/03/2021
(732) EVALIGHT SRL, STR. NICOLAUS

LENAU NR.5, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, 300629,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

EVALIGHT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Corpuri de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, transformatoare pentru corpuri de
iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, corpuri de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
pentru interior, corpuri de iluminat cu led,
corpuri de iluminat cu halogen, aplice (corpuri
electrice de iluminat), lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat pentru situații de urgență,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat pentru automobile, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat de siguranță,
spoturi pentru mobilier, corpuri de iluminat
arhitectural.
35. Servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, managementul proiectelor
de afaceri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, servicii de amenajare și decorare
de vitrine, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.
42. Proiectare de instalații de iluminare
a peisajului, design vizual, stilism (design
industrial), servicii de ilustrare (design), servicii
de design mobilier, proiectarea (designul)
spațiului interior, planificare în domeniul
designului, consultanță în materie de design,
servicii de design de produs, servicii de design
interior și exterior, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
servicii de arhitectură de interior, servicii de
design interior și servicii conexe de informare și
consiliere cu privire la designul interior.
44. Proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, servicii de amenajare a
grădinilor.

───────

(210) M 2021 01679
(151) 05/03/2021
(732) SC VINCON VRANCEA SA, STR.

AVĂNTULUI NR.12, JUDETUL
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

SCEPTRUS
BECIUL DOMNESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.25

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7753C)

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru producția de băuturi.
35. Servicii de reclamă, publicitate,
administrarea afacerilor, managementul
afacerilor, servicii de relații publice.
39. Transport, ambalare și depozitare.

───────
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(210) M 2021 01680
(151) 03/03/2021
(732) CONSTANTIN ALEXANDRU

LUTAN, STR. DUMBRAVA MICA
NR. 2, SAT POIENARI, JUDEŢ
GORJ, BUMBEŞTI-PIŢIC, GORJ,
ROMANIA

(540)

CĂSUŢA RĂSTURNATĂ

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 07.01.24; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

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

41. Servicii al căror scop este divertismentul
amuzamentul şi recreaţia persoanelor, servicii de
antrenament de sport şi fitness, servicii de jocuri,
servicii de tabere sportive.
42. Servicii de creare şi menţinere site-uri web.

───────

(210) M 2021 01681
(151) 03/03/2021
(732) EVALIGHT SRL, STRADA

NICOLAUS LENAU NR.5, JUDEŢ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

EVAMBIENT

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

11. Corpuri de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, transformatoare pentru corpuri de
iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, corpuri de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
pentru interior, corpuri de iluminat cu led,
corpuri de iluminat cu halogen, aplice (corpuri
electrice de iluminat), lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat pentru situații de urgență,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat pentru automobile, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat de siguranță,
spoturi pentru mobilier, corpuri de iluminat
arhitectural.
35. Servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, managementul proiectelor
de afaceri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, servicii de amenajare și decorare
de vitrine, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.
42. Proiectare de instalații de iluminare
a peisajului, design vizual, stilism (design
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industrial), servicii de ilustrare (design), servicii
de design mobilier, proiectarea (designul)
spațiului interior, planificare în domeniul
designului, consultanță în materie de design,
servicii de design de produs, servicii de design
interior și exterior, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
servicii de arhitectură de interior, servicii de
design interior și servicii conexe de informare și
consiliere cu privire la design interior.
44. Proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, servicii de amenajare a
grădinilor.

───────

(210) M 2021 01682
(151) 03/03/2021
(732) COSMIN-ADRIAN TACHE, STR.

GHEORGHE LAZAR, NR. 18,
BL.OA4, ET. 3, AP. 15, JUDEŢ
IALOMIŢA, URZICENI, IALOMIȚA,
ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY SRL, STR.
BANUL UDREA NR. 4, BL. G8,
SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FITSPACE CONCEPT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea colocviilor, transfer de know-how
(instruire), pregătire în judo (instruire), servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii de
disc jockey, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, examinări referitoare la educaţie,
efectuarea antrenamentelor de fitness, predarea
gimnasticii (instruire), servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau

educaţionale, organizarea de competiţii sportive,
servicii de instructor personal (antrenament
de fitness), educaţie fizică, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
organizarea şi susţinerea de seminarii, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilitaţi
sportive, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, cronometrarea evenimentelor sportive,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────
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(210) M 2021 01683
(151) 03/03/2021
(732) ROBERT-DANIEL TULVAN, SAT

CĂRPINET NR. 34, JUDEŢ BIHOR,
COMUNA CĂRPINET, BIHOR,
ROMANIA
GRIG-MIHAI CRISTOLŢAN, ALE.
PADIS, NR. 4-6, SC. 3, AP. 41,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
DARIUS-RADU CERNA, ALE.
HIPOCRAT, NR. 2, BL. B1-4, SC. D,
ET. 9, AP. 38, JUDEŢ ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA
SERGIU-IULIU BOCŞE, SAT
FÎNAŢE NR. 215, JUDEŢ BIHOR,
COMUNA CÂMPANI, BIHOR,
ROMANIA
MOHAMMAD ABDELQADER
HAMMAD ABDELQADER, STR.
SOCRATE, NR. 12A, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

R RAVE ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, hanorace, hanorace sport,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, pantaloni,
șosete, tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte), jachete
(îmbrăcăminte), rochii pentru femei, fuste,
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, articole care servesc la acoperirea capului,
confecții (articole de îmbrăcăminte).
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de spectacole, organizare de
spectacole muzicale, organizarea de spectacole
culturale, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole în direct, organizare
de spectacole de divertisment, organizare de
spectacole în scopuri educative, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, editare
muzicală, înregistrări de muzică, producția de
muzică, spectacole muzicale live, organizare de
divertisment muzical, producție de înregistrări
muzicale, producție de spectacole muzicale,
producție de videouri muzicale, producere
de concerte muzicale, servicii de compoziții
muzicale, servicii de editare și înregistrare
muzicale.

───────
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(210) M 2021 01684
(151) 03/03/2021
(732) CORTEVA AGRISCIENCE

LLC, 9330 ZIONSVILLE ROAD,
INDIANAPOLIS, INDIANA, 46268,
INDIANA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)

OXFORD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Fungicide pentru utilizarea în agricultură.

───────

(210) M 2021 01685
(151) 03/03/2021
(732) ALEXANDRU-AURELIAN

ANDRONIC, STR. ALEEA
PRELUNGIRII GARII CATELU,
NR. 29, SAT CĂLDĂRARU, JUDEŢ
ILFOV, COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Zweets
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
produse de patiserie, pateuri (produse de
patiserie), specialități de patiserie, produse
de patiserie, produse de patiserie congelate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie cu fructe, deserturi preparate (produse
de patiserie), produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie cu migdale, produse de

patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie conținând
creme și fructe, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
sub formă de tablete, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie pe bază de făină, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, bezele moi (produse de
cofetărie), prăjituri.

───────

(210) M 2021 01686
(151) 03/03/2021
(732) ATP TRUCKS AUTOMOBILE SRL,

BD. BUCUREŞTI NR. 65, CORP B,
BIROU 3, JUDEŢ MARAMUREŞ,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

ATP BUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Burdufuri pentru autobuzele articulate,
caroserii de vehicule, autobuze, autocare.

───────
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(210) M 2021 01687
(151) 03/03/2021
(732) GRAPHIC TECH, STR. SĂRĂRIE

NR.202, MODELUL D, COMPLEX
SĂRĂRIE RESIDENCE, ETAJ
5, AP.26, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TURBO DOCTOR

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 15.07.18; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0F4D92; HEX #007FFF; HEX
#0047AB)

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

37. Servicii de reparații și întreținere de
automobile.

───────

(210) M 2021 01688
(151) 03/03/2021
(732) META MANAGEMENT TEAM SRL,

STR. BUZEŞTI, NR.75-77, BIROU
46, ET.7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011013, ROMANIA

(540)

META ESTATE
upgrade your wealth

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.09;
24.17.05

(591) Culori revendicate:mov (HEX #807fb8,
#4d4590), galben (HEX #f7bc44), gri
(HEX #f2f2f2)

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

16. Publicaţii tipărite cu privire la
managementului proprietăţii, proprietăţi
imobiliare, ipoteci şi probleme financiare conexe.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Gestionarea proprietăților (imobiliare),
afaceri imobiliare, servicii imobiliare, investiții
imobiliare, agenții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, organizare de
închirieri (doar proprietăți imobiliare), evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
servicii de consiliere privind deținerea de
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proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, furnizare de informații în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și
terenuri, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare pe
bază de comision, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăților imobiliare, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii de finanțare privind
dezvoltarea proprietăților imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
consultanță privind achiziționarea de bunuri

imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2021 01689
(151) 03/03/2021
(732) SKYTOWER BUILDING S.R.L.,

CALEA FLOREASCA NR. 246C,
CAM. P1, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, CP 010803, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010803, ROMANIA

(540)

Sky Tower BUSINESS
WITH A VIEW

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.04; 29.01.06; 26.11.03;
26.11.07

(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#363d91), gri

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

36. Administrare de imobile, închiere de
apartamente, evaluari imobiliare financiare,
încasare de chirii, servicii oferite de agenţii
imobiliare, administrare de proprietati imobiliare,
estimari financiare(asigurari, banci, imobiliare),
evaluarea financiara de material lemnos netaiat,
garantii, informatii în domeniul asigurarilor,
împrumuturi cu plata în rate, consultanta în
domeniul asigurarilor, asigurari, investitii de
capital, credite pentru contracte de inchiriere,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

353

închiriere de exploatari agricole, închiriere de
proprietati imobiliare, împrumuturi pe bază de
amanet, împrumuturi pe bază de ipotecă, servicii
oferite de agenţii de închiriere (apartamente),
brokeri imobiliari, închiriere de spaţii pentru
birouri (imobiliare), estimări financiare pentru
costuri de reparații, subscriere de asigurări
contra incendiului.
37. Izolarea clădirilor, construcţia standurilor
de expozitii şi magazine, închirieri de
buldozere, construcţii, consultanţă în domeniul
construcţiilor, închirieri de echipamente de
şantier, informaţii din domeniul constructiilor,
demolări de constructii, închirieri de
excavatoare, construcţia de uzine, construcţii
de porturi, informaţii în domeniul construcţiilor,
izolare a clădirilor, zidărie, zugravit, interior şi
exterior, aşezarea cărămizilor (zidarie), acoperiri
rutirere, instalare şi reparaţii antrepozite,
construcţii de diguri, tencuire, şlefuire, închiriere
de echipamente de şantier, închiriere de
macarale (echipamente de şantier), cositorie,
nituire, lucrări de realizare a învelitorilor, montări
de schele, etanseizare a clădirilor, supervizare
de lucrări de construcţii, construcţii subacvatice,
lacuire, tapetare, supervizare (conducere) de
lucrări de construcții.

───────

(210) M 2021 01691
(151) 03/03/2021
(732) AXA TRANS CONSTRUCT SRL,

STR. TRANDAFIRILOR NR. 28,
JUD. ILFOV, CORNETU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

axa tc

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:Negru, roşu, alb

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

37. Construcții și demolări de clădiri,
exterminări, dezinsecție și deratizare, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, extracție de resurse naturale,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, acoperirea pasajelor, amenajare
de terenuri (construcții), aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri,
acoperirea lucrărilor de zidărie de cărămidă,
aplicarea de tencuială pe clădiri, zugrăvirea
caselor, vopsire și lăcuire, terasamente,
supravegherea lucrărilor de renovare a clădirilor,
supravegherea lucrărilor de demolare a clădirilor,
supravegherea pe șantier a construcțiilor
constând în lucrări de inginerie civilă,
stratificarea betonului, structurare de plafoane,
stivuirea pământului, sudură de structuri din oțel
pentru construcții, supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, supervizarea construcțiilor
pe șantier, servicii de management în construcții,
servicii de tâmplărie (reparații), servicii de
zugrăvire și decorare, servicii de instalare de
țevi, servicii de izolare, servicii de excavare,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de instalații electrice, servicii de
consultanță privind construcția de clădiri, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
de structuri temporare, servicii de construcții
referitoare la clădiri de uz industrial, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
servicii de cimentare, servicii de cofrare, servicii
de consiliere cu privire la construcția de clădiri
și de alte structuri, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, servicii de aplicare de
acoperiri protectoare pe suprafețele exterioare
ale clădirilor, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, perforarea
rocilor, montarea izolației termice la clădiri,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, lucrări de fundație, lucrări
de construcție, instalare de plăci de fibră,
instalare de împrejmuiri, instalare de elemente
prefabricate pentru construcții, instalare de
conducte, instalare de cofraje pentru betonare,
instalare de acoperișuri, inspecția clădirilor
(în timpul lucrărilor de construcție), informații
în materie de construcții, impermeabilizarea
construcțiilor, ghidarea pilonilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, forarea puțurilor, demontare de
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clădiri, demolare de structuri, curățarea
terenurilor pentru construcții, construirea de
zone rezidențiale, construirea de fabrici,
construirea de aeroporturi, construire de școli,
construire de structuri subterane, construire
de uzine chimice, construire de spitale,
construirea de centre comerciale, construirea de
clădiri destinate procesului educativ, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
construire de părți de clădiri, construire de
locuințe private, construcții de infrastructură,
construcții, construcție de anexe de casă,
construcție de arene sportive, construcție de
autostrăzi, concasarea betonului, sudură pentru
reparații, vopsire, pentru suprafețe interioare și
exterioare, servicii de restaurare de zugrăveli,
servicii de renovare a apartamentelor, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, curățarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor, conservarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, întreținerea clădirilor,
consolidare de clădiri, instalarea armăturilor
pentru clădiri, construcții de clădiri comerciale,
supravegherea reparațiilor la clădiri, curățarea
industrială a clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, restaurări specializate
de clădiri, reparații și întreținere de clădiri,
pulverizare insecticide pentru clădiri comerciale,
vopsire și decorare de clădiri, lucrări de reparații
la clădiri, ameliorarea solului, acoperirea țevilor.
42. Servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, amenajări interioare
comerciale, amenajări interioare pentru clădiri,
artă grafică și design, cercetare în domeniul
designului, consultanță în materie de design,
consultanță în domeniul desenului tehnic
în construcții, consultanță profesională în
materie de design industrial, elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, întocmire de
rapoarte despre design industrial, studii de
fezabilitate în materie de proiectare, servicii de
proiectare privind proprietățile imobiliare, servicii
de proiectare privind proprietățile rezidențiale,
servicii de proiectare privind construcțiile civile,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
servicii de proiectare pentru interioarele de
clădiri, servicii de proiectare grafică, servicii de
proiectare asistată de calculator pentru proiecte
de construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator în domeniul arhitecturii, servicii
de proiectare a clădirilor, servicii de proiectare
a caselor, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de design arhitectural, servicii
de consultanță în materie de proiectare, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de

clădiri industriale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, proiectarea
(designul) spațiului interior, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, proiectare (design)
de turnuri de birouri cu mai multe etaje,
proiectare (design) de clădiri, proiectare (design)
de cluburi, proiectare (design) de magazine,
proiectare (design) de restaurante, proiectare de
sisteme de construcții, proiectare de structuri
de schele, proiectare de structuri de grinzi în
cadre spațiale, proiectare de hoteluri, proiectare
de construcții, proiectare de clădiri, proiectare
de case, proiectare a exterioarelor clădirilor,
design industrial, consultanță tehnică în materie
de proiectare.

───────

(210) M 2021 01692
(151) 03/03/2021
(732) GC INDOOR S.R.L., STR. TUDOR

ARGHEZI NR. 26, SCARA A, ETAJ
7, AP. 22, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

design radar

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, și anume vopseluri,
materiale de construcții, gresie, faianță, parchet,
uși, ferestre, mobilier, oglinzi, rame, tablouri,
țesături pentru casă, perdele, covoare, tapet,
articole din sticlă, porţelan şi lut, ustensile
şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate şi
instalaţii de încălzire, aparate şi instalaţii de
răcire, aparate şi instalaţii de gătit, aparate
şi instalaţii de ventilare, aparate şi instalaţii
de distribuire a apei şi de uz sanitar, plante,
obiecte și accesorii de decor interior, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de vânzare, prin intermediul unui magazin
sau/și showroom, de produse și accesorii
destinate construcției, amenajării, moblilării și
înfrumusețării casei, biroului și grădinii, servicii
de vânzare, prin intermediul unui magazin online,
de produse și accesorii destinate construcției,
amenajării, moblilării și înfrumusețării casei,
biroului și grădinii, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de standuri de vânzare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine.
42. Proiectarea de decoraţiuni interioare, servicii
de amenajare/design interior, consultanță
în materie de design interior, servicii de
design privind vitrinele magazinelor, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior.

───────

(210) M 2021 01694
(151) 04/03/2021
(732) DANIELA DINESCU, ȘOSEAUA

COLENTINA NR. 2, BL. 1, SC.
C, ET. 9, AP. 122, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021172, ROMANIA

(540)

MUSCLE MAKER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte,articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01695
(151) 04/03/2021
(732) INTER CONECTER S.R.L.,

STRADA CTIN MIU LERCA NR.
7/C, AP. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300548, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

DRACULA`S DELICIOUS BITE
FINEZZA Dracula`s delight,
A bite you will never forget!

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.04.02; 26.11.05;
26.11.07; 26.11.11; 26.11.12; 25.01.10;
03.07.23

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#141414), roșu (HEX #fc030c)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01697
(151) 04/03/2021
(732) TOP LAND EXIM SRL, STR.

PIATRA MORII NR. 18, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013299, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 20392,
ROMANIA

(540)

1001 de nopți
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3.  Odorizante pentru camere.

───────

(210) M 2021 01698
(151) 04/03/2021
(732) S.C. REIRA PLANT S.R.L.,

STRADA NEPPENDORF NR. 2,
VILA 2, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

biotransilvania
MAGAZIN SANATOS

(531) Clasificare Viena:
01.03.09; 05.03.13; 02.09.01; 29.01.13;
27.05.10

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
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pentru produse cosmetice pentru corp, mâini,
ochi, par, ten, uz general, cosmetice bio, articole
de sanitate & wellness, deodorante naturale,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse de igienă
dentara, igienă intimă, tratament picioare, plaja
si protecție solara, săpunuri si gel de dus, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse alimentare si
articole pentru bucătărie, alimente fara gluten,
alimente fara zahar, dulceața, fructe uscate,
mușii, nuci, semințe, paste, băuturi, produse
apicole, condiment, dulciuri, produse de post,
sucuri naturale, ceaiuri, siropuri, ulei, otet,
cacao, cocos, îndulcitor, conserve, pate, cafea,
batoane proteice, painici rumenite in cuptor,
cereale, unt vegan, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse alimentare pentru mama și copil,
alimente naturale pentru copii, cosmetice pentru
copii, produse imunitate copii, remedii raceala
copii, suplimente pentru copii, produse pentru
gravide, dulciuri pentru copii, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru remedii de detoxifiere, de raceala si gripa,
capsule, sirop de tuse, sirop si sucuri naturale,
tincture, celulita, uleiuri esențiale, unguente
si geluri, supozitoare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru suplimente, antibiotic naturale, vitamine,
fertilitate si potenta, imunitate, suplimente
lichide, fibre, capsule, pudre, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse pentru slăbit, suplimente pentru
slăbit, alimente pentru slăbit, ceai de slăbit,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru detergenti de
uz casnic, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice
pentru corp, mâini, ochi, par, ten, uz general,
cosmetice bio, articole de sanitate & wellness,
deodorante naturale, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse de igiena dentara, igiena intima,
tratament picioare, plaja si protecție solara,
săpunuri si gel de dus, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare si
articole pentru bucătărie, alimente fara gluten,
alimente fara zahăr, dulceață, fructe uscate,
mușii, nuci, semințe, paste, băuturi, produse

apicole, condiment, dulciuri, produse de post,
sucuri naturale, ceaiuri, siropuri, ulei, otet, cacao,
cocos, îndulcitor, conserve, pate, cafea, batoane
proteice, pâinici, rumenite in cuptor, cereale,
unt vegan, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare pentru pentru
mama si copil, alimente naturale pentru copii,
cosmetice pentru copii, produse imunitate copii,
remedii raceala copii, suplimente pentru copii,
produse pentru gravide, dulciuri pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul pentru remedii
de detoxifiere, de raceală și gripă, capsule,
sirop de tuse, sirop și sucuri naturale, tincture,
celulita, uleiuri esențiale, unguente si geluri,
supozitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
pentru suplimente, antibiotic naturale, vitamine,
fertilitate și potență, imunitate, suplimente
lichide, fibre, capsule, pudre, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
slăbit, suplimente pentru slăbit, alimente pentru
slăbit, ceai de slăbit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu detergenti de uz caznic,
informații despre vânzarea de produse, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicitate on line într-o rețea
computerizată, import export pentru domeniile
menționate.

───────
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(210) M 2021 01699
(151) 04/03/2021
(732) S.C. UMEX S.A., INCINTA PORT

NOU - DANA 44, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

UMEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.11

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

clase:
39. Servicii de transport terestru, aerian și
maritim, servicii de transport de marfă, servicii
de distribuție și livrare, servicii de încărcare
și descărcare a mărfurilor, servicii de recepție
a mărfurilor, servicii de remorcare, transport
maritim, transport de mărfuri și pasageri, servicii
portuare, servicii de transport la docuri pentru
transportul de mărfuri și pasageri, servicii de
leasing pentru docuri, transport și servicii de
consultanță în domeniul depozitării, servicii de
ambalare, depozitare, colectare și ambalare a
mărfurilor, servicii de încărcare și descărcare
către nave în port, servicii de depozitare pentru
containere și alte mărfuri care sunt descărcate
sau care urmează să fie încărcate de pe nave.

───────

(210) M 2021 01700
(151) 04/03/2021
(732) BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL

SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, BAŞPINAR(ORGANIZE)
OSB MAH. O.S.B.2.BÖLGE 83211
NOLU CAD.NO:3, SEHITKAMIL,
GAZIANTEP, TURCIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 051565, ROMANIA

(540)

baymed

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
10. Îmbrăcăminte pentru doctori, îmbrăcăminte
pentru asistenți medicali, îmbrăcăminte pentru
urologie, huse de angiografie, huse de
anestezie, huse de chirurgie generală, huse
pediatrice, huse de cardiologie, ginecologie,
huse de obstetrică și urologie, huse de
neurologie, huse oftalmice, pansament, set de
suturi, set dentar, seturi de implanturi, seturi
de chimioterapie, seturi de chirurgie plastică,
seturi de cultură selectate, seturi de cateter,
kituri veterinare, îmbrăcăminte pentru pacienți,
costume de colonoscopie, huse pentru targă,
cearșafuri de pat, huse de pernă, fețe de masă
chirurgicale, bandaje, botine, șosete, prosoape,
benzi chirurgicale, brațari, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
mobilier special realizat pentru scopuri medicale,
membre și proteze artificiale, articole ortopedice
medicale: corsete de uz medical, încălțăminte
ortopedică, bandaje elastice și bandaje de
susținere, îmbrăcăminte chirurgicală și foi sterile
chirurgicale, mijloace sexuale ajutatoare pentru
adulți, prezervative, biberoane pentru bebeluși,
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suzete pentru bebeluși, tetine, dispozitive
gingivale pentru bebeluși, brățări și inele
de uz medical, brățări antireumatice, inele
antireumatice.

───────

(210) M 2021 01701
(151) 04/03/2021
(732) SFERA BUSINESS PARTNERS

SRL, STR. RECONSTRUCŢIEI
NR. 10, BL. 29, SC. 4, ET. 9, AP.
170, CAMERA 3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

SFERA BUSINESS
training business

consulting performance

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.05; 27.05.01

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

35. Publicitate, managementul, organizarea
şi administrarea afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluarea afacerilor, investigaţii privind afacerile,
cercetări privind afacerile, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web, auditul
afacerilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, prognoze economice,
servicii de lobby comercial, organizarea de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, consultanţă în
domeniul managementului personalului, testare
psihologică în vederea selectării de personal.

38. Servicii de telecomunicaţii, furnizarea
accesului la bazele de date, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, furnizarea accesului
utilizatorilor la retelele globale de calculatoare,
furnizarea de camere de chat pe internet,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
fişierelor digitale, transmisia video la cerere,
servicii de videoconferinţă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor şi
colocviilor, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, cursuri prin
corespondenţă (instruire), transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, examinări referitoare la
educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, instruire practică (demonstraţii), servicii de
bibliotecă mobilă, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
ublicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele
publicitare, publicarea cărţilor, toate acestea în
domeniul afacerilor.

───────

(210) M 2021 01703
(151) 04/03/2021
(732) CRISTIAN IOVA, INDEPENDENȚEI

NR. 4, JUDEȚUL CALARASI ,
BUDESTI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

PLATINIUM SLOTS

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de jocuri de noroc.
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───────

(210) M 2021 01704
(151) 09/03/2021
(732) S.C. TEKPAD DISTRIBUTION

S.R.L., STR. NICOLAE LABIS
NR.1, CAMERA 1, BL.3, SC.B,
ET.7, AP.73, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU, NR.
8E, BL.9, AP.P03, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

TEKPAD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Telefoane mobile, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cabluri usb
pentru telefoane mobile, aplicații software pentru
telefoane mobile, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane mobile
folosite în vehicule, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile,
software pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane intelligente, căști pentru
telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, telefoane
mobile braille, huse pentru telefoane mobile,
din pânză sau material textil, software care
permite transmisia de fotografii către telefoane
mobile, echipamente pentru utilizarea fără mâini
a telefoanelor mobile, microfoane de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, tapete descărcabile
pentru calculatoare și telefoane mobile, huse
de tip flip pentru telefoane mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, tonuri de
apel descărcabile pentru telefoane mobile,

software de jocuri electronice pentru telefoane
mobile, căști fără fir folosite cu telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, telefoane mobile cu sisteme fax
încorporate, conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, ceasuri inteligente, aparate de
localizare a obiectivelor (electronice), aparate
de navigație pentru automobile, aparate pentru
localizarea obiectivelor (telescopice), compasuri
de navigație, busole magnetice, balize pentru
navigație, aparatură de navigație (sextanți),
aparate și instrumente de navigație, aparate
pentru supravegherea țintei (electronice),
aparate pentru supravegherea țintei (electrice),
aparate pentru localizarea vehiculelor, aparate
pentru localizarea obiectivelor (electronice),
aparate pentru localizarea obiectivelor
(electrice), etichete electronice, dispozitive
portabile de navigare, dispozitive portabile
de urmărire a activității, echipament de
navigație, busole, dispozitive pentru localizarea
persoanelor, computere de bord pentru
automobile, dispozitive de control pentru
navigația audio-video a mașinii, dispozitive de
navigat prin satelit, adaptoare usb, aparate
de controlare a temperaturii (întrerupătoare
electrice), aparate de control al căldurii
(întrerupătoare) pentru vehicule, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
agenți de curățare pentru benzi magnetice,
amortizatoare de vibrații pentru echipamente
electronice audio, amplificatoare de frecvență
audio, aparate de redare cu bandă, aparate de
reproducere a filmelor, aparate de înregistrare
a sunetelor și imaginilor, aparate audiovizuale
folosite în scopuri didactice, aparate pentru
prelucrarea filmelor, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare inteligente, difuzoare fără fir
cuplabile, căști pentru jocuri de realitate virtuală,
cutii pentru playere portabile multimedia, cutii
pentru filme, coperte pentru cititoare de
cărți electronice, cititoare cd portabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, camere video pentru endoscopie
de uz industrial, camere video activate
prin mișcare, camere de filmat pentru
filme cu auto-developare, CD-uri de curățare
a lentilelor laser, camere cinematografice
cu funcționalitatea multi-cadru, ochelari 3D,
monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, indicatoare laser tip pointer, indicatoare
luminoase tip pointer, lentile, genti pentru playere
media digitale, huse pentru DVD playere,
echipamente fotografice, echipament de
karaoke, echipament audio purtabil, dvd playere,
dvd playere portabile, telecomenzi pentru
aparate stereo, telecomenzi pentru aparate de
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radio, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, stații de
andocare pentru playere audio digitale, sisteme
micro DVD, sisteme multi-cameră pentru
vehicule, sisteme electronice de distribuire de
semnale audio/video, sisteme de vizualizare
video, sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de divertisment pentru mașini (ICE), sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
sisteme audio-vizuale, servere video, servere
video digitale, servere audio digitale, receptoare
audiovizuale, receptoare pentru televiziune prin
cablu, receptoare (audio, video) fără fir, playere
multimedia pentru mașini, playere multimedia,
playere video digitale, player portabil multimedia,
playere MP4, playere media mobile care se
poartă în combinație cu hainele, vizoare optice,
uscătoare de film, unități pentru DVD-uri, unități
de discuri flexibile, unități de benzi magnetice,
unități de cd-rom, transmițătoare fm, telecomenzi
pentru televizoare, amplificatoare video, afișaje
pentru vehicule, afișaje pentru radar, aparate
cinematografice, aparate de proiectare de
fotografii, aparate de prelucrare a imaginilor,
aparate de monitorizare pentru televiziune,
aparate de editare pentru filme cinematografice,
aparate de redare video, aparate de înregistrare
pentru discuri video, aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate de înregistrări de
filme, camere de filmat, camere de filmat pentru
difuzare, camere de luat vederi pentru televiziuni
cu circuit închis, camere de monitorizare în rețea
pentru supraveghere, aviziere iluminate, baterii
pentru proiectoare, camere de bord, aparatură
pentru editarea imaginilor video, aparatură TV
de recepționare prin satelit, aparate video
interactive, aparate video, aparate pentru
producția de film, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de supraveghere vizuală, aparate
TV, aparate de televiziune cu circuit inchis,
aparate de transmisie și recepție pentru difuzare
de programe de televiziune, căști pentru realitate
virtuală, căști de vizualizare stereoscopică în 3D,
căști de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare monoscopică în 2D, căști de
vizualizare monoscopică, corectoare ale bazei
de timp, căști de realitate virtuală adaptate
pentru folosire la jocuri video, controlere pentru
monitoare video, casete luminoase, cititoare
de cărți electronice, camere video portabile,
camere video de supraveghere, camere video
360º, camere de unghi mort pentru autovehicule,
camere de televiziune, ecrane de afișaj cu
leduri (LED), ecrane, ecrane cu cristale lichide
(LCD) pentru sisteme home cinema, filtre
pentru televizoare, filtre pentru ecrane de

televizor, filtre optice pentru panou de afișare
cu plasmă, filtre pentru ecrane de calculator
și televizoare, filtre pentru ecrane de afișare
adaptate pentru utilizarea la televizoare, ecrane
video, ecrane tactile, filtre anti-reflex pentru
ecrane de televizor și calculator, ecrane pentru
filme cinematografice, ecrane de televizor,
ecrane LCD de dimensiuni mari, ecrane de
computer, monitoare, lentile fotografice, lcd
(ecrane cu cristale lichide), interfoane cu
afișaj video, indicatoare electrice, indicatoare
digitale electronice, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, panouri de afișare electronice,
obiective pentru camere video, panouri de
afişaj cu leduri (LED), monitoare video, playere
și recordere video combinate, procesoare
videocolor, panouri publicitare iluminate, panouri
publicitare electronice, panouri publicitare
(mecanice), panouri indicatoare electronice,
panouri digitale, rame foto digitale, proiectoare
multimedia, proiectoare de imagini, proiectoare
digitale, proiectoare home cinema, proiectoare
cu focalizare automată, proiectoare LCD,
proiectoare lcd (cu ecrane cu cristale
lichide), proiectoare cinematografice, televizoare
de mașină, televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
televizoare cu protocol de identificare (IP
- internet protocol), televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu plasmă, televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare
cu diode organice emițătoare de lumină
(OLED-uri), televizoare cu ecran cu cristale
lichide (LCD), televizoare cu dmb (difuziune
multimedia digitală), televizoare, televizoare
uhd (ultra înaltă definiție), table electronice
de scris, suporturi de perete adaptate pentru
ecrane de televizor, suporturi pentru camere
video, suporturi pentru televizoare, sisteme
home cinema, sisteme de navigație auto
cu afișaje interactive, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
simulatoare de mișcare pentru realitatea virtuală
(VR), sisteme de conducere auto autonomă
dotate cu afișaje interactive, videocasetofoane,
videoproiectoare, video recordere, unități de
afișare video, echipamente de protecție și
siguranță, aparate de semnalizare, aparate
de control contra incendiului, aparate de
protecție împotriva incendiilor, aparate mecanice
pentru salvarea de vieți, accesorii de protecție
termică (îmbrăcăminte) împotriva accidentelor
sau vătămărilor, costume de supraviețuire,
costume de pericol biologic, cizme de protecție
împotriva focului, cizme de protecție împotriva
accidentelor, cizme (încălțăminte de protecție),
capsule de salvare în caz de catastrofe
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naturale, cagule ignifuge, cagule de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
geci de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, filtre pentru măști
respiratorii, filtre pentru măști respiratorii (non-
medical), încălțăminte de protecție împotriva
pericolelor biologice, măști pentru respirație,
măști de protecție împotriva prafului, măști de
protecție, telecomenzi universale, transmițătoare
(telecomunicații), telecomenzi cu infraroșu,
aparate pentru telecomunicații digitale, aparate
de telecomunicații portabile, aparate mobile
de telecomunicații, dispozitive mobile de
telecomunicații, aparate de telecomunicații
programabile, transmițătoare radio pentru
telecomenzi, telecomenzi pentru sisteme
multimedia, telecomenzi pentru echipamente
audiovizuale, telecomenzi pentru jucării
zburătoare, software de telecomunicatii, aparate
de telecomunicații, hardware de calculator
pentru telecomunicații, aparate de telecomandă
pentru iluminat, siguranțe (pentru aparate
de telecomunicații), antene pentru rețele
de telecomunicații, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, programe de
calculator folosite în telecomunicații, polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, telefoane, telefoane digitale,
telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane de mașină, telefoane cu internet,
telefoane de conferință, telefoane celulare
digitale, căști pentru telefoane, huse pentru
telefoane, adaptoare pentru telefoane, telefoane
prin satelit, conectoare pentru telefoane,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, software pentru telefoane inteligente,
căști pentru telefoane inteligente, programe
pentru telefoane inteligente, tastaturi pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
(special adaptate), telefoane inteligente sub
formă de ochelari, surse de alimentare pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, aparate de
telecomunicații destinate utilizării cu rețele de
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
protecții de ecran sub formă de folii pentru

telefoane mobile, adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri) pentru telefoane mobile, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente care
se poartă în combinație cu hainele, telefoane
mobile cu tastaturi și numere mari care ajută
utilizatorii cu deficiențe de vedere sau de
dexteritate, aparate de copiere si imprimare,
masini automate de sortat si numarat bani,
scanere 3D, scanere electronice, mouse-uri
scaner, scanere de imagini, scanere portabile,
scanere mobile pentru documente, scanere
pentru coduri de bare.
20. Mobilier de baie, oglinzi (sticlă argintată),
paturi, așternuturi, saltele și perne, rame,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, accesorii
de interior pentru garderobe, accesorii metalice
pentru expunere (mobilier), accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii pentru mobilier,
care nu sunt din metal, articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), articole pentru
organizarea hainelor, articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), balansoare, așternuturi
japoneze (mobilier), balansoare pentru copii,
banchete cu rafturi, bănci (mobile), bănci din
metal, birouri, birouri cu rulou, polițe pentru
biblioteci, etajere pentru biblioteci, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier, bare (nemetalice) pentru rafturile
etajerei, bancuri de lucru, bancuri (mese)
de lucru industriale, cărucioare (mobilier),
canapele (care sunt extensibile), canapele
de perete, canapele de două locuri, birouri
și mese, cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electronice, birouri mobile pentru scris,
birouri modulare (mobilier), birouri portabile,
comode, comode (mobilier), console (mobilier),
console (mobilier) pentru montarea unităților
pentru echipamente electronice, corpuri de
dulapuri, corpuri de bucătărie, corpuri de
birou independente, coșuri de dormit portabile
pentru nou-născuți, cotiere pentru mobilă, coșuri
împletite, cutii de depozitare pentru perne
(mobilier), cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
dulăpioare, dulapuri încastrate, dulapuri metalice
(mobilier), dulăpioare suspendate, dulăpioare cu
încuietoare pentru bagaje, dulapuri metalice,
dulapuri de siguranță, dulapuri de siguranță
nemetalice (mobilier), dulapuri izolate fonic
(mobilier), dulapuri cu vitrină, dulapuri cu
încuietoare (mobilier), dulapuri de bucătărie,
dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu proprietăți
ignifuge, dulapuri de haine, dulapuri cu
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bază, divane din răchită, divane din stuf,
dulapuri ca mobilier, divane din plastic, divane
din lemn, divane cu spații de depozitare,
distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, dispozitive pentru îmbucarea pieselor
de mobilier (nemetalice), dispozitive de reazem
pentru genunchi, dulapuri pentru veselă, dulapuri
pentru vase, dulapuri pentru servicii de ceai,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri nemetalice rezistente la
foc (mobilier), mânere pentru mobilă, din plastic,
mânere rotunde pentru sertare (nemetalice),
huse pentru îmbrăcăminte (garderoburi), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris, mese
de lucru, mese de expunere, mese de conferință,
măsuțe, măsuțe auxiliare, mese de bucătărie,
mese cu banchete, mese, mobilă antichizată,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată, mobilă
din bambus, mobilă pentru vivarii, mobilier din
lemn, mobilier de uz industrial, mobilier de uz
casnic, mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilă
stil antic, reproducere, mobilă superpozabilă,
mobilier de laborator (altul decât cel special
adaptat), mobilier de laborator, mobilier de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
de grădină din lemn, mobilier de grădină
din aluminiu, mobilier de grădină, mobilier
de exterior, mobilier de bucătărie cu înălțime
reglabilă, mobilier de bucătărie, mobilier cu
rafturi pentru perete, mobilier convertibil tapițat,
mobilier confecționat în principal din sticlă,
mobilier combinat, mobilier casnic confecționat
din lemn, mobilier capitonat, mobilier adaptat
pentru persoanele cu dificultăți motorii, mobile
de birou, mobile care se pot transforma în
pat, mobilier încastrat pentru dormitor, mobilier
încastrat pentru bucătărie, mobilier încastrat,
mobilier în miniatură confecționat din lemn,
mobilier în miniatură confecționat din fibră
de lemn, mobilier pentru caravane, mobilier
pentru cantine, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru autorulote, mobilier pentru
arhivare, mobilier pentru acvarii de interior,
mobilier nemetalic (altul decât cel special
confecționat pentru uz medical sau de laborator),
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier metalic de birou, mobilier metalic,
mobilier integrat, mobilier gonflabil, mobilier din
tuburi de oțel, mobilier din stuf, mobilier din
sticlă, mobilier din ratan, mobilier din plastic
pentru grădină, mobilier din piele, mobilier din
oțel, mobilier din materiale plastice, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
mobile de bar (mobilier), module metalice

demontabile (mobilier), mobilier școlar, mobilier
vechi, mobilier transformabil, mobilier stradal, nu
din metal, mobilier realizat din șipci, mobilier
rabatabil pentru șezut, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru zonă de relaxare, mobilier pentru
vestiare, mobilier pentru toalete publice, mobilier
pentru terarii de interior, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru sere,
mobilier pentru saune, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobilier pentru magazine, mobilier pentru
expunerea produselor, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru curte interioară, mobilier pentru
copii, mobilier pentru computer, mobilier pentru
casă, birou și grădină, panouri sub formă de
piese de mobilier, panouri sub formă de mobilier,
paravane mobile (mobilier), paravane din metal
(mobilier), paravane despărțitoare (mobilier),
paravane (mobilier), panouri separatoare,
panouri pentru partea din spate (piese de
mobilier), panouri despărțitoare pentru mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare din lemn pentru mobilier, panouri
despărțitoare (mobilier), panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri de stuf, panouri de
mobilier, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de expunere sub formă de mobilier,
module pentru depozitare (mobilier), muluri
pentru mobilier, mușamale pentru schimbarea
bebelușilor, noptiere, obloane de interior,
ornamente din plastic extrudat pentru mobilier,
otomane, panou de lipire tapet (mese), picioare
de sprijin (mobilier), picioare (nemetalice) pentru
mobilier, pergole (mobilier), pereți despărțitori
glisanți (pereți despărțitori mobilier) pentru
încăperi, pereți despărțitori din plastic (mobilier),
pereți despărțitori detașabili (mobilier) din metal,
pereți despărțitori (mobilier), partiții mobile
(mobilier), paravane simple (mobilier), paravane
separatoare (mobilier), paravane portabile
(mobilier), paravane (mobilier) pentru birouri,
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi de
depozitare (mobilier), rafturi pentru dulapuri de
îndosariere (mobilă), rafturi pentru depozitarea
gheții (mobilier), rafturi pentru consignație
(mobilier), rafturi pentru depozitare, rafturi
pentru birou (mobilier), rafturi nemetalice
(mobilier), rafturi pentru alimente, rafturi
modulare (mobilier), rafturi metalice (mobilier),
rafturi de stocare nemetalice transportabile
(mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi din
plastic pentru unelte, rafturi metalice, rafturi
de prezentare mobile (mobilier), rafturi de
stocare metalice transportabile (mobilier), rafturi
de magazin, rafturi (mobilier) din lemn, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
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utilizate pentru depozitare, rafturi (mobilier)
pentru butoaie, rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
scaune ca mobilier de birou, scaune, scaune
înalte (mobilier), suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, suprafețe de lucru (piese
de mobilier), suporturi pentru telefon (mobilier),
unități pentru perete (mobilier), unități de
prezentare asamblate (mobilier), unități de
mobilier pentru bucătării, unități de mobilier,
unități de depozitare (mobilier), unități de
depozitare cu suport (mobilier), unități de
colț (mobilier), uși transparente (nemetalice)
pentru mobilier, uși transparente din sticlă
pentru mobilier, uși transparente (cu cadru de
metal) pentru mobilier, uși rabatabile din metal
(piese de mobilier), uși rabatabile (nemetalice)
piese de mobilier, uși prefabricate din metal
pentru mobilier, uși prefabricate din lemn
pentru mobilier, uși pentru mobilier, uși pentru
garderobă, uși din metal pentru mobilier, uși
din materiale nemetalice pentru mobilier, uși
din plastic pentru mobilier, uși din sticlă pentru
mobilier, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
uși glisante pentru mobilier, uși glisante pentru
șifonier.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare de concursuri în scopuri
publicitare, asistență în marketing, asistență
în domeniul promovării firmelor, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în marketing, consultanță în
publicitate și marketing, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în domeniul
elaborării de concepte publicitare, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
servicii de consultanță în legătură cu reclame,
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe internet, servicii

de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
pentru terapie fizică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de bronzare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
protecție acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu telefoane inteligente,

servicii de vanzare cu amanuntul referitoare la
accesorii pentru telefoane inteligente, servicii
de vanzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de ridicata
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vanzare cu amanuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de navigație,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la accesorii pentru automobile, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, administrarea vânzărilor, prelucrare şi
organizare administrativă de comenzi prin poştă,
prezentare de produse în medii de comunicare
în scopuri de comerţ cu amănuntul, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
organizare de expoziţii în scop comercial,
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare,
comandarea de produse din aplicaţii mobile
publicitate, administrarea afacerilor, servicii de
fidelizare, motivare si recompensare, servicii de
cercetare de piata privind fidelizarea clientilor,
promovare a vânzarilor prin programe de
fidelizare a clientilor, organizare, gestionare
si monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienti, servicii de fidelizare de clienti
în scopuri comerciale, promotionale si/sau
publicitare, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata si cu
amanuntul, management de afaceri comerciale,
managementul relatiei cu clientii, servicii de
consiliere cu privire la produse de consum,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzarilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terti, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii de
produse si servicii ale tertilor, afisare de anunturi
publicitare pentru pentru terti, servicii de analiză

a reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
ambalare de alimente, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale
altor persoane, ambalare de articole pentru
transport, ambalare de produse în tranzit,
ambalarea aerosolilor conform comenzii și
specificațiilor, ambalarea de lichide conform
comenzii și specificațiilor, ambalarea produselor,
consultanță în domeniul serviciilor de depozitare,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
depozitare criogenică, depozitare de alimente,
depozitare de aparate casnice, depozitare
de aparate electrice, depozitare de bagaje,
depozitare de mobilier, depozitare de materiale
periculoase, depozitare de marfă după transport,
depozitare de marfă înainte de transport,
depozitare de instrumente și echipamente
medicale, depozitare de elemente componente,
depozitare de energie și combustibili, depozitare
de cosmetice, depozitare de containere și
de mărfuri, depozitare de deșeuri, depozitare
de colete, depozitare de băuturi, depozitare
de bunuri comerciale, depozitarea mărfurilor,
depozitarea produselor în lăzi, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare și livrare de bunuri, depozitare în
vrac, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare temporară de livrări, depozitare
temporară a bunurilor personale, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare de vehicule, depozitare de produse
în tranzit, depozitare de produse în magazii,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
vinuri în condiții de temperatură și umiditate
controlată, depozitare de produse farmaceutice,
depozitare de produse, împachetare și ambalare
de bunuri, închiriere de spații pentru depozitare,
servicii de brokeraj referitoare la stocare, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
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servicii de ambalare, păstrare temporară de
obiecte personale, furnizarea de servicii de
depozitare la bord, transport și livrare de bunuri,
servicii postale și de curierat, transport de marfă
și cargo și servicii de debarasare, autotransport,
colectare, transport și livrare de produse,
cărăușie, distribuție (transport) de mărfuri pe
apă, expediere de marfă, expediere de mărfuri,
livrare de alimente de către restaurante, livrarea
de mărfuri, livrare rapidă de mărfuri, livrare pe
cale rutieră, livrare de vinuri, livrare de mărfuri
pe cale feroviară, servicii de livrare a alimentelor,
servicii de expediere, servicii de livrare, servicii
de distribuție, servicii de distribuție de băuturi,
spre exemplu de băuturi alcoolice, transport de
bunuri, transport de bani, transport de bani și
valori, transport cu camionul, transport aerian de
obiecte de valoare, servicii specifice agențiilor
de transport de marfă, servicii furnizate de
agenții de transport, servicii de transport rutier
de marfă, servicii de transport pentru personalul
medical, servicii de urmărire a mărfurilor, servicii
de transport, transport și depozitare, transport
frigorific de mărfuri congelate, transport feroviar
de produse.

───────

(210) M 2021 01705
(151) 04/03/2021
(732) ASOCIATIA PUR SI SIMPLU

VERDE, B-DUL FERDINAND I NR
138, AP. 2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PUR ȘI SIMPLU VERDE

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

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

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import - export, servicii oferite de
un lanţ de magazine.
41. Servicii culturale și educaționale în domeniul
ecologiei și protecției mediului, organizarea
de conferințe, seminarii, campanii, tabere
de voluntariat, școli de vară și orice
alte evenimente cu scop cultural, educativ
având ca tematică conservarea, protejarea și
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reconstrucția mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire
la protecția mediului, producția și furnizarea
de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea online de publicații
electronice în domeniul protecției mediului,
publicarea de texte, cărți, reviste și alte materiaie
tipărite în domeniul protecției mediului, inclusiv
online, altele decât cele publicitare.
42. Cercetare în domeniul protecției mediului,
dezvoltării și exploatării durabile a resurselor
naturale, furnizarea și diseminarea de informații,
opinii științifice, consiliere și consultanță cu
privire la protecția mediului și reducerea emisiilor
de carbon, inclusiv prin intermediul rețelelor
informatice online și globale, paginilor web,
rețelelor de socializare și platformelor de video-
sharing, controlul calității cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de carbon
evaluări și elaborarea de rapoarte și studii în
domeniul protecției mediului.

───────

(210) M 2021 01706
(151) 04/03/2021
(732) WISEBETS EXPERT SRL, STR.

CRIȘUL REPEDE NR. 68H, VILA
16, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

ALHENA STORE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: anticearcăne,
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, baze pentru machiaj
sub formă de paste, corectoare anticearcăne,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
de contur pentru buze, creioane de machiaj,
creioane dermatografe, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane

pentru sprâncene, cremă corectoare, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eye-
liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, farduri de obraz, farduri
de sprâncene, fond de ten, farduri pentru truse
de machiaj, farduri pentru obraz și buze, fond de
ten sub formă de cremă, fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), fonduri de ten, gel pentru sprâncene,
geluri pentru demachiere, lapte demachiant,
loțiuni autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante
pentru ochi, pudre cosmetice pentru față,
pudre pentru machiaj, pudră de machiaj, pudră
liberă pentru față, pudră pentru față, pudră
pentru sprâncene, rimel, rezerve pentru pudriere
(cosmetice), rimel pentru sprâncene, ruj de
buze, rujuri cremoase, sclipici pentru față,
seturi de machiaj, spume (cosmetice), uleiuri
de cuticule, tuș lichid pentru ochi, vopsea
pentru față, șervețele din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, , șervețele pentru
față îmbibate cu produse cosmetice, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
adezivi pentru fixarea genelor false, cremă
pentru albirea pielii, balsam contra iritație de
scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu protecție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii , (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
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bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme , hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea , petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, întăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni

pentru ochi, loțiuni , pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru ochi,
măști de curățare, măști de față pentru toaletă,
măști de mâini pentru îngrijirea pielii, măști
de picioare pentru îngrijirea pielii, măști de
piele (cosmetice), măști , hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru întărire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
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rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare,
care nu sunt de uz medical, sprâncene false,
săruri de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate , cu loțiuni
de curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea
la soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
unt de corp, unt de mâini și de corp, unt de
cacao de uz cosmetic, vopsele pentru gene,
ondulatoare pentru gene, aparate de lustruit
unghiile, electrice sau neelectrice/bureţi de
şlefuit pentru unghii, electricice sau neelectricice,
pensete pentru îndepărtarea părului, ustensile
de mână pentru ondularea părului, seturi de
manichiură, seturi de manichiură electrice, cutii
şablon pentru tăiere la unghi (unelte de mână),
cleşti pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
seturi de pedichiură, casete pentru briciuri/lame
de ras, lame de ras, aparate de ras, electrice
sau neelectrice, truse de toaletă (fără conținut),
beţişoare pentru mâncat, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, perii pentru unghii, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, cutii de săpun,
dozatoare de săpun, savoniere / vase pentru
săpun, suporturi pentru bureţi, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
dispozitive pentru monitorizarea garourilor, ace ,
pentru suturi, capsatoare (acționate manual)
pentru uz chirurgical, capsatoare chirurgicale,
catgut, copci chirurgicale, dispozitive de scos
agrafe chirurgicale, dispozitive medicale pentru
închiderea rănilor, fire de uz chirurgical, fire de
uz medical, foi cu gel de silicon pentru tratarea
cicatricilor, instrumente de sutură hemostatice,
instrumente pentru sutură, materiale de sutură
de uz medical, suturi (materiale pentru -),

suturi elastice dure, ace cardiovasculare, ace
de uz chirurgical, adaptoare cervicale, aparate
cardiovasculare, aparate de respirat de uz
medical, aparate cu infraroșii de uz chirurgical,
aparate cu unde șoc pentru uz medical, aparate
medicale folosite în chirurgia cardiacă, aparate
optice pentru endoscopia medicală, aparate
pentru analgezie epidurală pentru uz medical,
aparate pentru aspirarea sângelui pierdut în
timpul intervențiilor chirurgicale, aparate pentru
chirurgia neinvazivă, aparate pentru ortopedie,
aparate pentru monitorizarea heparinei pentru
proceduri chirurgicale, aparate pentru utilizare în
reconstrucția oaselor, aparate pentru ventilarea
pacienților, aparate și instrumente chirurgicale,
aparatură medicală pentru urologie, apărători de
degete pentru uz medical, atele (chirurgie), atele
pentru degete, bandaje compresive, baloane
pentru utilizare în artroscopie, bisturie cu laser
de uz medical, bisturie medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane
sau animale, bureți chirurgicali, canule, catetere,
catetere , cardiace, catetere cu balon, catetere
medicale, catetere medicale și chirurgicale,
centuri chirurgicale, chiurete, ciocane pentru uz
chirurgical, ciocane pentru uz medical, cleme
de uz chirurgical, clești chirurgicali, comprese
abdominale de uz chirurgical, compresoare
(chirurgie), costotoame, cuțite de uz medical,
cuțite chirurgicale, cuțite din inox pentru uz
chirurgical, cuțite medicale și chirurgicale pentru
tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, cuțite microchirurgicale pentru uz
oftalmologic, defibrilatoare externe, dispozitive
de electrocauterizare, dispozitive de găurire
de uz , chirurgical, dispozitive de măsurat
lungimi, de uz medical, dispozitive medicale de
tăiere, drenaje toracice, echipament endoscopic,
echipamente electromedicale, echipamente
endoscopice de uz medical, echipamente
laparoscopice de uz medical, electrocautere
de uz chirurgical, electrozi pentru defibrilatoare
externe, endoscoape, ferăstraie de uz
chirurgical, fire de silicon combinate cu un
ac, utilizate la retracția arterelor în timpul
operației, fire de silicon combinate cu un ac,
utilizate la retracția venelor în timpul operației,
foarfece (instrumente chirurgicale), foarfece
medicale, foarfeci chirurgicale, forcepsuri,
forcepsuri cu mâner tip foarfecă (de uz
chirurgical), freze chirurgicale, freze electrice de
uz chirurgical, instrumentar chirurgical pentru
incizii, instrumentar chirurgical pentru tăiat,
instrumentar de tăiere pentru uz chirurgical,
instrumentar medical pentru eliminarea negilor
prin criogenare, instrumentar pentru cateterizare
uretrală, instrumente chirurgicale, instrumentar
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pentru ginecologie, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia coloanei
vertebrale, instrumente de compresie pentru
membre, instrumente chirurgicale pentru
prinderea arterelor, instrumente de , tăiat
de uz chirurgical, instrumente de tăiat de
uz medical, instrumente de tăiere cu laser
pentru uz medical, instrumente de înșurubare
pentru uz chirurgical, instrumente de umflat
pentru baloanele de angioplastie, instrumente
de îndepărtat țesuturi (retractoare) (instrumente
medicale), instrumente folosite în litotomie,
instrumente medicale cu acționare pneumatică,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale pentru tăierea țesuturilor, instrumente
pentru curățarea , urechilor, instrumente pentru
incizii, de uz chirurgical, instrumente pentru tăiat
bătături, instrumente pentru tăiat fire de sutură
(chirurgicale), instrumente pentru îndepărtarea,
ridicarea sau imobilizarea oaselor în timpul
operației, instrumente rectale, insuflatoare de
gaze medicale, irigatoare de uz medical,
intubatoare pentru implantarea filtrelor de
venă cavă, lame chirurgicale, lame de cuțit
(chirurgicale), lame de microtom de unică
folosință, laringoscoape, lămpi chirurgicale,
lămpi cu infraroșii de uz chirurgical, manșoane
de cârje, mașini electrice de operare pentru
oase, mânere pentru bisturie, măști de
anestezie, măști respiratorii de uz medical,
oglinzi chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical,
pense pentru repoziționare, pensete de uz
chirurgical, pense de uz chirurgical, pensete de
uz medical, perii citologice, plase chirurgicale,
pompe de infuzie, pompe de sânge, pompe
de uz chirurgical, pompe de uz medical,
recipiente pentru instrumente chirurgicale,
retractoare chirurgicale, scalpele pentru oase,
scalpele electrice (pentru uz chirurgical),
seringi cu ac spinal, seringi uretrale, seturi
de catetere intravenoase, sonde chirurgicale,
specule, specule de unică folosință, specule
pentru otoscoape, suporturi de ace pentru
uz chirurgical, suporturi laterale pentru zona
renală pentru mese de operații, suporturi
pentru picioare folosite la operațiile de litotomie,
surse de lumină pentru endoscoape electronice,
pentru uz medical, suturi de transplant pentru
chirurgie, trocare, truse de transfuzii, truse cu
instrumente medicale, tuburi de traheostomie,
tuburi de uz chirurgical, tuburi endobronhiale,
tuburi endotraheale, șuruburi ortopedice, tuburi
pentru canule, tuburi pentru catetere, tuburi
pentru perfuzii, tuburi pentru uz veterinar,
tuburi pentru transfuzii, seringi vaginale, seringi

uterine, ventilatoare pentru uz medical, ciorapi
medicali, ciorapi , medicali compresivi, ciorapi
medicali de susținere, ciorapi medicali cu
compresie descrescătoare, ciorapi medicali de
uz terapeutic, pachete cu gel cald activate
chimic de uz medical, pachete cu gel
rece activate chimic de uz medical, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
clinice, termometre auriculare, termometre de
uz medical, termometre digitale de uz medical,
termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale, , termometre electronice de uz
medical, termometre cu mercur pentru uz
medical, termometre cu infraroșu de uz medical,
accesorii de mobilier pentru păpuși, accesorii
pentru copt și gătit de jucărie, accesorii pentru
haine de păpuși, accesorii pentru păpuși,
aeronave de jucărie, animale de jucărie,
animale de jucărie cu motor, aparate pentru
jocuri, arme de jucărie, arme ninja de jucărie,
armură de jucărie, avioane de jucărie, baloane,
baghete magice de jucărie, avioane de jucărie
cu telecomandă, bani de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), bastoane pentru
majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, , echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucării de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
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de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucării inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de Crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de
jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți pentru
copii (jucării), , vehicule (jucării), vehicule de
jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot
de jucărie care se transformă, yoyo, zmeie,
apă florală, aromatizanți (uleiuri esențiale),
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,

arome pentru băuturi (uleiuri esențiale), arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), esență de
badian, uleiuri esențiale de cedru, esențe
eterice, esențe și uleiuri eterice, esență de
mentă (ulei esențial), gel de levănțică, geraniol,
helichrysum (uleiuri eterice), ulei de iasomie,
ulei de lavandă, potențiator de aromă pentru
alimente (uleiuri esențiale), preparate pentru
aromoterapie, produse aromatizante pentru
alimente, sub formă de uleiuri esențiale, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, safrol, terpene
(uleiuri esențiale), tămâi fumigene (kunko),
ulei brut din mentă, ulei de amla de uz
cosmetic, ulei de arbore de ceai, ulei de
cocos de uz cosmetic, ulei de migdale, ulei
de pin, ulei de ricin de uz cosmetic, ulei de
trandafiri, ulei esențial de wintergreen, uleiuri
aromatice, uleiuri de aromoterapie (de uz
cosmetic), uleiuri de gaultheria, uleiuri esențiale
amestecate, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale de lemn de santal, uleiuri esențiale
de lămâie, uleiuri esențiale de uz industrial,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, uleiuri esențiale pentru uz
casnic, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea de lichide
pentru țigări electronice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare,
uleiuri esențiale vegetale, uleiuri eterice, uleiuri
parfumate, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii, , uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice, uleiuri
pentru parfumuri și esențe difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
furnizare de informații publicitare, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
de produse, marketing digital, marketing pe
internet, marketing promoțional, împărţirea
de eşantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
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online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 01707
(151) 04/03/2021
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O.

BOX 60, BEER SHEVA, 8410001,
ISRAEL

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

(540)

FLO-CAPTAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Pesticide, insecticide, fungicide şi erbicide.

───────

(210) M 2021 01709
(151) 04/03/2021
(732) EFAYNRO SRL, STR. ZIZINULUI

NR. 119, OBIECTIV 8, DREAPTA,
CAM. 4, ET. 3, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P RIGHTS AGENCY SRL
AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. LUNGA NR. 270,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

efayn.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru, verde, negru

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

35. Organizarea şi administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), permițând clienților să le vadă și să
le cumpere în mod convenabil, vânzarea de
produse prin mijloace electronice, respectiv
prin intermediul site-urilor web, servicii de
comerț online de aparatură medicală de tip
termometre şi pulsoximetre, haine respectiv:
pijamale, lenjerie sport, cămăși, tricouri, bijuterii.

───────

(210) M 2021 01710
(151) 04/03/2021
(732) SC OLEOMET-SA SRL, STR.

SFÂNTUL CONSTANTIN NR. 24
A, AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

uleiuri din VALAHIA
since 1994

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:Alb, negru, verde
(RGB 141,198,63)

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

29. Uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01711
(151) 04/03/2021
(732) PRO 360 TRAVEL BSV, STR.

AMURGULUI NR. 33, ET. 8, AP. 78,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PRO 360 TRAVEL The
future of traveling !

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.07.04; 29.01.04

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

clase:
35. Publicitate online într-o reţea computerizată
anunţuri publicitare on line, promovarea
(publicitatea) serviciilor de turism, pentru terţi, în
vederea oferirii de servicii în domeniul turismului,
servicii de cazare temporară, distribuire de
materiale turistice pentru terţi, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.

───────

(210) M 2021 01712
(151) 04/03/2021
(732) IONUT ALEXANDRU BOANGIU,

STR. CODRII NEAMŢULUI NR. 70,
BL. N18, SC. E, AP. 42, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032434, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.15.03

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01713
(151) 04/03/2021
(732) ONE DREAM SPECIAL SRL, STR.

NICOLAE G. CARAMFIL 40 B,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DREAMSTOCK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă.

───────
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(210) M 2021 01718
(151) 04/03/2021
(732) CIPRIAN CONSTANTINEANU,

BULEVARDUL REVOLUTIEI, BL.6,
SC.B, AP.14, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

ebiЯGo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.04.06;
26.04.07

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

18. Articole de piele vandute vrac, articole
de voiaj, bagaje de calatorie, bagaje, bagaje
de mana, bagaje, portofele si alte accesorii,
bastoane de drumetii, bastoane de munte,
borsete, piei de bovine, cadre de pus in spate
pentru transport, carton imitatie de piele, casete
din fibre vulcanizate, casete din piele sau din
piele artificiala, cufere si geamantane, curele
de bagaje pentru incuietori, curele de umar
din piele si imitatie de piele, cutii de transport,
cutii din imitatie de piele, etichete din piele,
cauciuc si plastic pentru bagaje, foi din imitatie
de piele pentru manufacturi, geamantane mici
si mari cu sau fara role, genti cu structura
moale, genti de calatorie, genti de transport
universale din piele si imitatie de piele, genti de
voiaj din panza, genti impermeabile, genti de
camping, genti de drumetii, genti pentru unelte
(neechipate) pentru motociclete, mini-rucsacuri,
rucsacuri, molestin (imitatii de piele), hypalon
(imitatie de piele), rucsacuri pentru alpinisti,
rucsacuri pentru camping, rucsacuri de drumetii,
saci de compresie pentru bagaje, saci de voiaj.

───────

(210) M 2021 01719
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

Blue Air THE BETTER
WAY TO FLY.

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 18.05.01

(591) Culori revendicate:albastru adeschis
(Pantone 306C), albastru închis
(Pantone 2728C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 01720
(151) 04/03/2021
(732) IMPACT WOOD S.R.L., NR. 426,

SAT SĂLSIG, JUD. MARAMUREŞ,
COMUNA SĂLSIG, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

ImpactWood
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier, scaune, scaune
rabatabile, scaune pliante, scaune ergonomice,
scaune de birou, fotolii, fotolii rabatabile, fotolii
rabatabile (mobilier).

───────

(210) M 2021 01721
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

Blue Air THE BETTER
WAY TO FLY.
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(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 18.05.01

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 306C), albastru închis
(Pantone 2728C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).

42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 01722
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

BLUE AIR THE
BETTER WAY TO FLY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C, 2728C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
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amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 01723
(151) 04/03/2021
(732) MERKEN FOOD & DRINKS SRL,

STR. TUDOR ARGHEZI, NR.
8-10, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

LINIȘTE APĂ FĂRĂ BULE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
32. Băuturi (preparate pentru fabricarea -lor),
băuturi nealcoolice, ape, apă cu arome, apă de
ghețar, apă de izvor, apă de masă, apă de nucă
de cocos ca băutură, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbuteliată, apă potabilă purificată, apă plată,
ape cu aromă de fructe.

───────
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(210) M 2021 01724
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

BLUE AIR THE
BETTER WAY TO FLY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C, 2728C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────
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(210) M 2021 01726
(151) 04/03/2021
(732) MERKEN FOOD & DRINKS SRL,

STR. TUDOR ARGHEZI, NR.
8-10, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ZGOMOT APĂ CU BULE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

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

32. Preparate pentru fabricarea băuturilor
nonalcoolice, băuturi nealcoolice, ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, apă tonică, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu
gheață pisată (băuturi parțial înghețate), băuturi
izotonice, apă de izvor, apă cu arome, apă
de ghețar, apă carbogazoasă, apă de masă,
apă minerală, apă minerală aromatizată, apă
minerală carbogazoasă, apă îmbogățită nutritiv,
apă îmbuteliată, apă potabilă, ape minerale și
gazoase, ape care conțin oxid de litiu, băuturi
funcționale pe bază de apă, ape cu aromă
de fructe, sifon, produse pentru fabricarea de
sifon, apă potabilă cu vitamine, apă potabilă
purificată, băuturi pe bază de apă care conțin
extracte de ceai, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi cu carbohidrați, băuturi sport cu
electroliți.

───────

(210) M 2021 01728
(151) 05/03/2021
(732) FUNDAȚIA WORLD VISION

ROMÂNIA, STR, ROTAȘULUI
NR. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VREAU O ȘCOALĂ
CA LA ȚARĂ

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

41. Educație, instruire, ghidare vocațională,
meditații (instruire).
43. Servicii de cantină, servicii de catering.
44. Servicii de psihologie, asistență medicală,
servicii de terapie, îngrijirea sănătății.

───────
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(210) M 2021 01730
(151) 04/03/2021
(732) ROMANIAN OBSTACLE COURSE

RACING ASSOCIATION -
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE
SPORTURI CU OBSTACOLE,
STRADA DONATH, BLOC XIII, SC.
D, ETAJ 4, AP. 58, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SPORTURI CU
OBSTACOLE OCR. NINJA.

ADVENTURE RACING

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
26.01.16; 26.01.18

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

28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 01732
(151) 04/03/2021
(732) MICOMI INVEST SRL, BLD.

MARASESTI NR. 42, BL. 1, SC. A,
AP. 7, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TULUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi, cazare temporară, pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, furnizare de cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

382

(210) M 2021 01733
(151) 05/03/2021
(732) IA BILET SRL, ŞOS. CALEA VITAN

NR. 6-6A, CLĂDIREA B, ETAJ 4,
CAMERA 4, NR. 21, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

KOOLTIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
servicii de promovare (publicitate), promovare
(publicitate) de concerte, promovare (publicitate)
de evenimente speciale, promovare (publicitate)
de competiții și evenimente sportive, servicii de
facturare, întocmire de documente referitoare la
impozitare și taxe locale.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive şi culturale,
rezervare de bilete la concerte, rezervare
de bilete la spectacole de teatru, rezervare
de bilete la evenimente culturale, servicii de
rezervare de bilete pentru spectacole, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente recreative și de
petrecere a timpului liber, servicii de rezervare
și vânzare de bilete pentru evenimente, servicii
ale agențiilor de bilete, servicii de agenție de
bilete online pentru divertisment, evenimente
sportive, culturale sau educaționale, furnizarea

de buletine informative on-line, nedescărcabile
în domeniul divertismentului, evenimentelor
sportive, culturale și educaționale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, servicii interactive
de găzduire pe platforme online care permit
utilizatorului să publice și să distribuie propriile
sale conținuturi și imagini online, design și
dezvoltare de site-uri web în special pentru
vânzarea de bilete de către terti.

───────

(210) M 2021 01734
(151) 05/03/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)

Platinum always
ComfortLock Wings

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

383

5. Produse pentru igiena feminină, și anume
absorbante zilnice, șervețele și tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────

(210) M 2021 01735
(151) 05/03/2021
(732) ZENTIVA, K.S., U KABELOVNY

130, PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

TIOLIZEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2021 01736
(151) 05/03/2021
(732) PERRIGO PHARMA

INTERNATIONAL DAC, THE
SHARP BUILDING, HOGAN
PLACE, DUBLIN 2, D02 TY74,
IRLANDA

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

(540)

COLDNASAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice și medicale de uz
uman, preparate farmaceutice pentru tratarea
răcelilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
gripei, decongestionante, preparate pentru
curățarea cavităților nazale, spray-uri nazale
pentru scopuri medicale, preparate pentru
tratamentul infecțiilor sistemului respirator,

preparate pentru tratamentul alergiilor, preparate
pentru tratarea tusei.

───────

(210) M 2021 01738
(151) 10/03/2021
(732) REGAL FRM ANDREI SRL, SAT

MATCA, COMUNA MATCA , NR
369, JUDEŢ GALAŢI, MATCA,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

PERITA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
aşternuturi pentru animale, produse alimentare
și hrană pentru animale.

───────
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(210) M 2021 01739
(151) 09/03/2021
(732) PARLAPAN RAZVAN GABRIEL -

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. IARBA CAMPULUI NR.
57, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PR BIROU PROIECTARE
ŞI CONSULTANŢĂ ING.

PARLAPAN RĂZVAN GABRIEL

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────

(210) M 2021 01740
(151) 05/03/2021
(732) APIS BIO LAND COOPERATIVA

AGRICOLA, STR. PRINCIPALA
NR. 430, JUDEŢ BOTOŞANI,
PALTINIS, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Queen of honey
by APIS BIO LAND

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 25.01.19; 05.03.20; 27.05.01;
27.05.17; 24.09.05

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

30. Miere albine.
───────
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(210) M 2021 01741
(151) 05/03/2021
(732) REGAL FRM ANDREI, SAT MATCA

NR 369, JUDEȚUL GALAȚI,
COMUNA MATCA, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)

Regal Fermierul
PENTRU GRADINA TA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
așternuturi pentru animale, produse alimentare
și hrană pentru animale.

───────

(210) M 2021 01742
(151) 05/03/2021
(732) SC PAMBAC SA, CALEA

MOINESTI NR. 14, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

PAMBAC BOGATĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.17; 26.11.12; 26.13.25;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, gri,
alb

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

30. Produse de brutărie , faină de grâu , mălai,
griș, pesmet, aluături împletite prăjite.

───────
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(210) M 2021 01743
(151) 05/03/2021
(732) S.C. EXQUISITE S.R.L., BLD.

CHIMIE NR.14, AP. BIROUL
10, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STRADA ZAHARIA STANCU
NR. 8E, BL. 9, AP. P03, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Exquisite

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.06; 26.11.12

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

clase:
7. Mașini de îmbuteliere, mașini pentru mișcare
și manevrare, aparate robotizate pentru
manipularea materialelor, aparate de manipulare
automată, mașini de împachetat, aparate
electrice de sigilat pungi, aparate electrice de
uz casnic pentru ambalarea alimentelor în vid ,
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate pentru aplicarea
etichetelor cu cod de bare, compactoare de
saci (mașini), mașini de etanșat de uz industrial,
instalații de ambalare (mașini), instalații pentru
ambalare în vid (mașini), mașini compactoare,
mașini de ambalare pentru alimente, mașini
de ambalat în doze și conserve, mașini de
ambalat în saci, mașini de ambalat în vid,
mașini de aplicare a capacelor la sticle, pentru
alimente și băuturi, mașini de aplicat benzi
de ambalare, mașini de bobinare a firelor de
mătase, mașini de capsulare, masini de suflat

pentru fibre, mașini de cartonare, mașini de
introdus articole în plicuri (mașini de ambalare),
mașini de îmbuteliat, mașini de împachetare,
mașini de împachetare prin înfășurare folosite
la aplicarea de material plastic pe încărcăturile
așezate pe paleți, mașini de împachetare prin
înfășurare folosite la aplicarea foliilor adezive
pe încărcăturile așezate pe paleți, mașini de
împachetare prin înfășurare folosite la aplicarea
foliilor de plastic pe încărcăturile așezate pe
paleți, mașini pentru umplerea recipientelor,
mașini pentru umplerea cutiilor de carton,
mașini pentru umplerea aerosolilor, mașini
pentru sigilarea recipientelor, mașini pentru
rebobinarea firelor de mătase, mașini pentru
pârlirea firelor, mașini pentru plierea clapelor,
mașini pentru pachete de vid, mașini pentru
legarea baloților de paie, mașini pentru glasat
carnea, mașini pentru etanșarea recipientelor
pentru ambalare, mașini pentru etanșarea
pungilor după umplere, mașini pentru despicarea
și pieptănarea firelor, mașini pentru bobinarea
firelor, mașini pentru asamblarea ambalajelor,
mașini pentru ambalarea brânzei, mașini pentru
ambalarea articolelor de îmbrăcăminte, mașini
industriale pentru umplerea sacilor, mașini
de sigilat la cald, mașini de umplut saci,
mașini de urzit fire, mașini folosite la sigilarea
cutiilor de carton care conțin alimente, mașini
de pus capace pentru aerosoli, mașini de
lipit pungi, mașini de legare a firelor din
mătase, unelte pentru ambalare (utilaje), mașini
de sigilat sticle , mașini de pus dopuri la
sticle, prese de balotat fân (mașini), mașini-
unelte pentru folosire în procesul de ambalare,
mașini și echipamente de ambalare, mașini
semi-automate pentru înfășurarea cu benzi
adezive a cutiilor, mașini semi-automate pentru
împachetare cu benzi, mașini semi-automate
pentru ambalare în film plastic, mașini robotizate
pentru etichetare, mașini robotice de ambalat,
mașini pneumatice de legat snopi, mașini pentru
umplerea recipientelor pentru ambalare.

───────
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(210) M 2021 01744
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, STRADA VADU PARULUI
NR. 212, JUDEȚUL PRAHOVA,
ALBESTI-PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

TRIQ

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.11

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

9. Lentile pentru ochelari, tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────

(210) M 2021 01745
(151) 05/03/2021
(732) INFO WORLD S.R.L., STRADA

INTRAREA GLUCOZEI NR.
37-39, TRONSON III, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

info world CONNECTING
HEALTHCARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
portocaliu, gri

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

2. Produse pentru prevenirea coroziunii și
a deteriorării lemnului, coloranți, nuanțatori,
cerneluri pentru tipărire, marcare și gravare,
rășini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie și pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire și artă.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere.
37. Servicii de instalații și reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 01746
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, STRADA VADU PARULUI
NR. 212, JUDEȚUL PRAHOVA,
ALBESTI-PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

AlaniE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.10

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

9. Lentile pentru ochelarii, tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────

(210) M 2021 01747
(151) 05/03/2021
(732) TSN PAN 2020 S.R.L., STRADA

NERVA TRAIAN NR. 14, BL. M36,
SC. 3, ET. 2, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TIME 4 PIZZA Bakery

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.14; 17.01.07

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(Pantone Y100), albastru (Pantone
C94, Pantone M87)

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

30. Pizza, pizza proaspătă, sosuri pentru pizza,
aluat pentru pizza.
39. Livrare pentru pizza, livrare și depozitare de
bunuri.
43. Servicii oferite de pizzerie.

───────

(210) M 2021 01748
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, STRADA VADU PARULUI
NR. 212, JUDEȚUL PRAHOVA,
ALBESTI-PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Safllo

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.11; 26.13.25; 27.05.01

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

clase:
9. Tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, lentile pentru ochelarii.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────
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(210) M 2021 01749
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, VADU PARULUI 212,
JUDEȚUL PRAHOVA, ALBESTI-
PALEOLOGU, 062382, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Grosso

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03

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

9. Lentile pentru ochelarii, tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────

(210) M 2021 01750
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, VADU PARULUI 212,
JUDEȚUL PRAHOVA, ALBESTI-
PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

FERRÉT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, tocuri pentru ochelari de vedere și de
soare, lentile pentru ochelari.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────
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(210) M 2021 01751
(151) 09/03/2021
(732) LA FRONTIERA S.R.L., STR. ION

CREANGA NR. 2C, JUDEȚUL
CONSTANȚA, VAMA VECHE,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LA FRONTIERA HOTEL .
HOTEL . RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 03.09.01; 26.01.04; 27.05.01;
29.01.01

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

clase:
43. Servicii de unități de cazare respectiv:
hoteluri și pensiuni, servicii de bar, servicii
hoteliere, servicii de restaurant.

───────

(210) M 2021 01752
(151) 05/03/2021
(732) TRANSILVANIA FOOD COMPANY,

STR. PRINCIPALA NR. 354,
JUDEȚUL MUREȘ, SAT SASCHIZ,
COMUNA SASCHIZ, 547510,
MUREȘ, ROMANIA

(740) NED PROTECT CONSULTING -
N.P.C., O.P.1 C.P. 298, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

KASPERS

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, băuturi pe bază de lapte sau cu
conținut predominant de lapte.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făina și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetãrie,
înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolatã, cereale preparate pentru consumul
uman respectiv: fulgi de ovăz sau alte cereale
preparate.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse nonalcoolicepentru prepararea
băuturilor.
33. Bãuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────
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(210) M 2021 01753
(151) 05/03/2021
(732) HIGH CLASS LIFESTYLE SRL,

SOS. OLTENITEI NR. 10, BLOC
2C, SC. B, ET. 8, AP. 71, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HIGH CLASS DETAILING
Just good feelings

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

37. Servicii de instalare și de reparații, curățare
igienică (piscine), curățare igienică (structuri
mobile), curățare igienică (toalete), curățarea
drumurilor, curățarea imobilelor, curățarea
jaluzelelor, curățarea și îngrijirea țesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii și a
produselor din aceste materiale, curățarea
spațiilor interioare, curățarea structurilor mobile,
spălarea autovehiculelor, spălarea mașinilor,
servicii oferite de spălătorii cu autoservire,
servicii de spălare cu presiune, servicii de
spălare de autovehicule.

───────

(210) M 2021 01757
(151) 05/03/2021
(732) CHILLI IDEAS SRL, STR. ŞTIRBEI

VODĂ NR.114-116, CLADIREA
DOMUS II, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010119, ROMANIA

(540)

yourlogo

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.15.09; 26.04.16; 29.01.01;
29.01.06

(591) Culori revendicate:Roşu (Pantone
7711C), Alb

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 01758
(151) 05/03/2021
(732) LIANA-BIANCA MEREUȚÂ, STR.

PROF. MOCAN DUMITRU NR.
26, AP. 4, JUD. CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

citim de la început

(531) Clasificare Viena:
27.05.12; 27.05.17; 02.09.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 11),
galben deschis (Pantone 109), galben
închis (Pantone 7549), portocaliu
(Pantone 151)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Carton, carton colorat (carton colorat), cutii
de carton pentru atenții oferite invitaților, foi
de hârtie (papetărie), foi volante, hârtie, hârtie
adezivă, hârtie creponată pentru uz casnic,
hârtie cu parafină (hârtie cerată), hârtie de tipar
(produse finite), hârtie fină, hârtie liniată (produse
finisate), hârtie mată, hârtie pentru copiatoare
și imprimante, hârtie pentru cărți de adrese,
hârtie pentru cărți de vizită (semifinisat), hârtie
pentru fotocopiere, hârtie pentru reviste, hârtie
pentru scrisori (produse finite), hârtie pentru tipar
(hârtie pentru șapirograf), hârtie pentru vederi,
materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite,
panouri indicatoare din hârtie sau carton, pungi
de ambalat din hârtie, pungi de hârtie pentru
ambalat, întărituri din carton pentru legarea
cărților, sigle de firme din hârtie, benzi de
hârtie, cărți de desen, cărți de desenat sau de
scris, echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
instrumente pentru desen, furnituri pentru desen,
hârtie folosită în industria artei grafice, hârtie de
uz artistic, hârtie creponată, hârtie caligrafică,
funde din hârtie, hârtie pentru desen, insigne
de hârtie, materiale pentru modelare, panglici
din hârtie creponată, paspartuuri din hârtie,
planșe pentru desen, șervețele, aplicații din
hârtie, artă murală din hârtie în 3D, decorațiuni
de perete din hârtie, decupaje din hârtie,
desene, desene grafice, figuri din hârtie, figurine
din carton, figurine din hârtie, fotogravuri,
reprezentări grafice, figurine (statuete) din
papier mâché, gravuri și reproduceri ale
acestora, imagini, litografii (obiecte de artă),
litogravuri, lucrări de artă din hârtie, lucrări de
caligrafie, picturi și lucrări caligrafice, portrete,
reprezentări grafice, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, reproduceri grafice,
schițe, tipărituri (gravuri), tiraje de arte grafice,
abțibilduri (decalcomanii), abțibilduri din hârtie
aplicate prin călcare, afișe, suporturi pentru
afișe din hârtie sau carton, afișe din hârtie,
afișe publicitare, afișe tipărite din hârtie,
agende, agende datate, albume foto și albume
pentru colecționari, agende de birou, agende
de buzunar, agende de planificare pentru
birou, agende folosite în papetărie, agende
personale, agende săptămânale, albume de
schițe, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
arte vizuale tipărite, articole de papetărie pentru
scris, articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
articole de papetărie pentru petreceri, articole de
papetărie pentru birou, autocolante (articole de
papetărie), bannere de afișaj realizate din hârtie,
bannere din hârtie, bannere de afișaj fabricate
din carton, benzi desenate, bilete tipărite, bilete,

blocnotes de birou, blocnotesuri, blocnotesuri
ilustrate, blocnotesuri pentru notițe, blocuri
(papetărie), blocuri de desen, blocuri de hârtie,
broșuri, broșuri cu program pentru colecționat,
broșuri referitoare la jocuri, broșuri tipărite,
buletine (materiale tipărite), caiete, caiete de
muzică, caiete de notițe, caiete de scris, caiete
școlare, calendare, calendare cu foi detașabile,
calendare de birou, calendare de buzunar,
calendare de perete, calendare tipărite, carduri
educative, caricaturi, carnete, carnete de notițe,
carnețele, carnețele de buzunar (papetărie),
carnețele de notițe în alb, cărți care conțin mostre
de articole pentru acoperirea pereților, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cărți cu nume, cărți de
colorat, cărți de colorat pentru adulți, cărți poștale
cu răspunsuri tipărite, cărți poștale ilustrate, cărți
poștale nescrise, cărți poștale și cărți poștale
ilustrate, cataloage, clasoare, colaje, coli de
hârtie (papetărie), coperte (coperți) de reviste,
coperte (coperți) din hârtie pentru cărți, coperte
de protecție pentru cărți, coperte din piele
pentru cărți, coperte (papetărie), coperte pentru
agende, coperte pentru caiete, cutii pentru hărți,
cutii pentru papetărie, diplome de premiere
tipărite, diagrame tipărite, dosare, echipament
pentru educație/învățământ, echipament pentru
imprimare și legare, ecusoane cu nume (articole
de birou), ecusoane din hârtie, embleme
imprimate, embleme tipărite (decalcomania),
etichete adezive, etichete adezive din hârtie,
etichete adezive tipărite, etichete autocolante,
etichete de papetărie întărite, etichete din hârtie,
etichete, cu excepția celor din materiale textile,
etichete din hârtie sau carton, etichete pentru
cadouri, etichete tipărite din hârtie, fanioane
de hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări aniversare, felicitări cu mesaje
motivaționale, felicitări muzicale, felicitări pop-
up, fișe (papetărie), fișe cartonate pentru studiu,
fișe cu date, fișe cu informații, foi tipărite
cu informații, formulare (imprimate), fotografii,
fotografii imprimate, ghiduri de buzunar cu
referințe rapide (materiale tipărite), ghiduri de
studiu, ghiduri tipărite, grafice tipărite, hărți
de perete ilustrate, hărți de traseu, hârtie
autocopiativă (papetărie), hârtie cu antet, hârtie
de scris, hârtie de scris cu antet, hârtie de
scrisori, hărți rutiere, hârtie pentru ambalarea
cărților, imprimeuri cu desene animate, indexuri
geografice, indicatoare publicitare din hârtie,
indicatoare publicitare din carton, insigne din
carton, insigne identificative din hârtie, invitații,
invitații (articole de papetărie), invitații tipărite,
jurnale, jurnale (articole tipărite), jurnale de
bord (articole tipărite), jurnale de buzunar,
jurnale și agende, lecții tipărite, manuale de
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instrucțiuni pentru educație, manuale de muzică,
manuale destinate instruirii, manuale didactice,
manuale tipărite, manualele de utilizare, mape,
mape de hârtie (papetărie), mape pentru
schițe, materiale de predare tipărite, materiale
de instruire tipărite, materiale educative și
didactice, materiale imprimate, materiale tipărite
pentru instruire, monografii, notesuri, mostre
de hârtie, organizatoare personale, pagini de
albume de fotografii, pancarte de carton, panouri
publicitare din carton, panouri publicitare din
hârtie, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
papetarie imprimata, articole de papetărie,
periodice tipărite, planificatoare (articole tipărite),
planșe de perete, pliante, pliante tipărite,
plicuri, postere din hârtie, povești sub formă
de imagini tipărite, programe de studii
tipărite, programe tipărite, prospecte, publicații
de reclame, publicații educative, publicații
imprimate, publicații periodice tipărite, publicații
periodice, publicații periodice tipărite în domeniul
artelor figurative, publicații periodice tipărite în
domeniul filmelor, publicații periodice tipărite în
domeniul teatrului, publicații periodice tipărite
în domeniul dansului, publicații promoționale,
rapoarte tipărite, reclame tipărite, registre (cărți),
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
color, reproduceri de artă grafică, reproduceri
fotografice, reviste cu postere, reviste (publicații
periodice), furnituri pentru scris, semne de carte,
semne de carte din hârtie, semne de carte
din piele, semne de carte pentru documente
(stegulețe de marcare), timbre, tipărituri, tipărituri
sub formă de imagini, ziare, stegulețe decorative
din hârtie, stegulețe din hârtie, hârtie de ambalaj,
ambalaj de cadouri, ambalaj de carton, ambalaje
pentru cadouri, cartoane pentru împachetare,
carton de ambalat, cutii confecționate din
carton, cutii confecționate din hârtie, cutii din
hârtie pentru cadouri, cutii pentru depozitarea
revistelor, cutii pliabile din hârtie, cutii pliabile din
carton, folii de împachetat pentru cărți, hârtie de
împachetat decorativă, materiale de ambalat din
carton, pungi de hârtie, pungi de hârtie pentru
cadouri, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi
din hârtie pentru cadouri, pungi și saci de hârtie,
recipiente din carton, recipiente de ambalat din
hârtie.
35. Administrare a afacerilor pentru autori
și scriitori, administrare de afaceri,
administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrarea societăților comerciale
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență în
afaceri, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în

materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență în conducerea
afacerilor, furnizare de asistență în afaceri,
intermediere publicitară, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
proiectelor de afaceri, managementul relației cu
clienții, negociere de contracte de publicitate,
organizare de întâlniri de afaceri, organizarea
administrării afacerilor, planificare corporativă,
servicii de agenție literară constând în
negocierea contractelor, servicii de consultanță
în afaceri, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
intermediere de contracte (pentru terți),
organizare de cumpărări colective, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau
benzi desenate, servicii de achiziții, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comenzi
online, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de telemarketing, afișaj,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analize publicitare, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de conceptii de
publicitate, editare post-producție de publicitate
și reclame, editare și actualizare de texte
publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de informații
publicitare, furnizare de modele în scopuri
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, întocmire de reclame, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
digital, marketing direct, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing
promoțional, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și realizare
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de evenimente promoționale, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea de
publicitate, organizare și plasare de reclame,
plasare de reclame, plasarea de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire de anunțuri
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătirea și distribuirea reclamelor,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, prezentare
de firme și produse și servicii ale acestora
pe internet, producție de clipuri publicitare,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri
de marketing, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, producție de reclame
radio, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare de concerte muzicale,
promovare de evenimente speciale, promovare
de competiții și evenimente sportive, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
(publicitate) de concerte, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de texte publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, pregătirea de texte
publicitare, publicitate, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin bannere, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și reclamă, realizare
de anunțuri publicitare pentru terți, realizare
de broșuri publicitare, realizare de material
publicitar, realizare de materiale publicitare,
redactare de texte publicitare, redactări de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de

anunțuri în scopuri publicitare, servicii de editare
de publicitate, servicii de grafică publicitară,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de promovare
comercială, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
pentru industria literară, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de relații cu
publicul, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
redactie in scopuri publicitare, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii
promoționale comerciale, servicii publicitare
pentru cărți, redactare de texte publicitare,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, biblioteci de cercetare dotate cu
lucrări de referință și arhive documentare,
consultanță editorială, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, editare de cărți și
recenzii, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, editare de
publicații, editare de texte scrise, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
on-line, furnizarea de informații referitoare la
activitatea editorială, microeditare, publicare de
afișe, publicare de anuare, publicare de broșuri,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cântece, publicare de cărți, publicare de
cataloage, publicare de cărți audio, publicare de
cărți de muzică, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de cărți instructive, publicare
de cărți în domeniul divertismentului, publicare
de cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare de fișe informative, publicare de ghiduri
pentru învățământ și instruire, publicare de
jurnale, publicare de lucrări muzicale, publicare
de lucrări științifice, publicare de manuale,
publicare de manuale de instruire, publicare de
manuale școlare, publicare de materiale care pot
fi accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
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publicare de materiale educative, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice
sau optice, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ, publicare de materiale
tipărite în format electronic, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
publicare de materiale tipărite, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale și
publicații tipărite, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de povești,
publicare de publicații periodice, publicare de
recenzii, publicare de reviste, publicare de
reviste electronice, publicare de reviste și
cărți, publicare de texte, publicare de texte
educative, publicare de texte muzicale, publicare
de texte sub formă de cd-rom-uri, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de texte și imagini, inclusiv în
format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de ziare, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare multimedia, publicare multimedia de
cărți, publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, publicare
și editare de cărți, publicare și editare de
materiale tipărite, publicarea de calendare,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
publicarea de fotografii, publicarea de materiale
multimedia online, publicarea de scenarii de
teatru, publicarea de versuri de cântece sub
formă de carte, publicarea de versuri de cântece
sub formă de foi volante, publicații de literatură
didactică, redactare de scenarii, nu în scopuri
publicitare, redactare de texte, redactarea de
scenarii, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, scriere și publicare de texte, cu
excepția textelor publicitare, servicii de agenție
literară, servicii de caligrafie, servicii de club
de cărți cu furnizarea de informații cu privire
la cărți, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de consultanță
în domeniul editorial, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii de
editare, servicii de editare computerizată, servicii
de paginare pentru alte scopuri decât cel
publicitar, servicii de publicare de hărți, servicii
de publicare de reviste, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare, cu excepția tipăririi, servicii
de redactare de scenarii, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de scriere la comandă în
scopuri nepublicitare, servicii jurnalistice, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii pentru

publicarea de ghiduri de călătorie, furnizare
de servicii de vânzare de bilete cu ridicare la
fața locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, rezervare de bilete la evenimente
culturale, rezervare de locuri pentru spectacole,
rezervare de locuri pentru spectacole de
divertisment, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare de biblioteci cu servicii de
împrumut, ateliere recreative, ateliere organizate
în scopuri culturale, centre de divertisment,
împrumut de cărți, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
culturale, divertisment, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment on-
line, divertisment pe internet, educație și
instruire, proiecții de filme cinematografice,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații referitoare la cărți, furnizare de
informații în materie de recreere, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
furnizare de instalații recreative, furnizare de
servicii de citit povești pentru copii prin telefon,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul publicațiilor, furnizare de săli
amenajate pentru activități de recreere, furnizare
de spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizarea
de recenzii on-line pentru cărți, informare
în legătură cu activități culturale, informații
referitoare la recreere, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de
vară, organizare de activități de recreere
în grup, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
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recreative, organizare de competiții, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare de excursii pentru
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri educative, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare de
spectacole pe scenă, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de turnee
de recreere, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea
de jocuri cu participarea publicului, organizarea
de spectacole culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
spectacolelor, pregătirea de texte pentru
publicare, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, prezentări de
recitaluri, producție de spectacole, servicii
culturale, servicii de bibliotecă, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), servicii de
divertisment, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii de informare despre
activități recreative, servicii de prezentare
audiovizuală în scopuri recreative, servicii
educative și de instruire, servicii de tabere de
vară (divertisment), servicii prestate de biblioteci,
sisteme de joc (divertisment, educație), tabere
de vară (divertisment și educație), furnizare de
servicii de traducere, prestare de servicii de
traducere, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 01759
(151) 05/03/2021
(732) SOL-AIR SOLUTIONS, STR.

TORENTULUI NR. 2-4, CLĂDIREA
4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, STR.
GH. ŞINCAI NR.5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SOL AIR SOLUTIONS
Broker în servicii de

transport marfă și curierat.
Alegerea îți aparține!

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

39. Servicii în domeniul transportului şi
expeditiilor interne şi internaționale, servicii de
consultanță și brokeraj în transporturi, servicii
de colectare, depozitare şi distribuire de mărfuri,
servicii de curierat, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea și livrarea bunurilor, reîncarcarea
de distribuitoare automate și aparate automate,
închirierea de containere de depozitare, spații de
depozitare şi ambalaje în vederea transportului,
închirierea de nave de transport (navlosiri),
închiriere de vehicule pentru transport (pe calea
ferată, pe șosea, prin aer sau prin conducte),
servicii de manipulare a mărfurilor de import
și export, servicii de încărcare-descărcare,
servicii de depozitarea de bunuri, organizarea
transportului pentru turiști, însotirea turiștilor,
rezervarea locurilor de călătorie.

───────
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(210) M 2021 01760
(151) 05/03/2021
(732) STRATEGIC PRODUCTION &

RENTALL S.R.L., STR. POPA
TATU NR. 68, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010806, ROMANIA

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

(540)

TOP-LVL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.08; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

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

clase:
38. Telecomunicaţii, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
transmisie continuă (streaming) de materiale
audio pe internet, transmisie continuă
(streaming) de material audio, video
și audiovizual printr-o rețea globală de
calculatoare, difuzare, transmisie şi distribuţie
de voce, date, imagini, muzică, audio, video,
multimedia, televiziune şi radio prin reţele
de telecomunicaţii, reţele de calculatoare,
internet, satelit, radio, reţele de comunicaţii fără
fir, televiziune şi cablu, servicii de difuzare,
transmisie și difuzare în flux pe bază de
abonament și pay-per-view prin rețele de
telecomunicații, rețele de calculatoare, internet,
satelit, radio, rețele de comunicații fără fir,
televiziune și cablu, servicii de transmisie video
la cerere, corelarea utilizatorilor pentru transferul
de muzică, audio, video şi multimedia prin
reţele de telecomunicaţii, reţele de calculatoare,
internet, satelit, radio, reţele de comunicaţii fără

fir, televiziune şi cablu, furnizarea accesului la
reţele de comunicaţii, reţele de calculatoare,
internet, comunicaţii prin satelit, reţele de
comunicaţii fără fir şi cablu, furnizarea accesului
la pagini de internet, baze de date, forumuri on-
line, registre, muzică şi la programe video şi
audio, comunicare prin calculator.
41. Producție de emisiuni de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, servicii pentru producție de
divertisment sub formă de emisiuni de
televiziune, servicii de producție video, producție
de înregistrări video, producție audio și video și
fotografie, producție audio, video și multimedia
și fotografie, servicii de producție de divertisment
sub formă de materiale video, producție de
materiale video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
editare în procesul de post-producție a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, dezvoltare,
producție, distribuție, închiriere și prezentare de
programe radio, programe de televiziune, filme,
conținut de divertisment multimedia, podcast-
uri și înregistrări cu sunet, furnizarea unui
program serial de televiziune, radio, audio,
video, podcast şi difuzat pe web, furnizarea de
evenimente de divertisment, sporturi, animație,
muzicale, cu informații, cu știri, din realitate,
documentare, de evenimente curente și artă și
programe culturale prin rețele de telecomunicații,
rețele de calculatoare, internet, satelit, radio,
rețele de comunicații fără fir, televiziune și
televiziune prin cablu, furnizarea în format
nedescărcabil de evenimente de divertisment,
sporturi, animație, muzicale, cu informații, cu
știri, din realitate, documentare, de evenimente
curente și artă și programe culturale, furnizare
de ghiduri interactive pentru căutarea, alegerea,
înregistrarea și arhivarea programelor de
televiziune, filmelor, conținutului de divertisment
multimedia, podcast-urilor și înregistrărilor de
sunet, furnizare de evenimente de divertisment,
sporturi, animație, muzicale, cu informații, cu
știri, din realitate, documentare, de evenimente
curente și artă și programe culturale printr-un
site web, informaţii în materie de divertisment,
furnizare de muzică preînregistrată, materiale
video şi imagini grafice nedescărcabile destinate
utilizări pe dispozitive de comunicaţii mobile,
servicii de imagini digitale (prelucrare fotografii).
42. Furnizarea de aplicații de calculator care
oferă evenimente de divertisment, sporturi,
animație, muzicale, cu informații, cu știri,
din realitate, documentare, de evenimente
curente și artă și programe culturale, furnizarea
de aplicații de calculator cu informații în
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domeniul divertismentului, muzicii, sporturilor,
știrilor, documentarelor, evenimentelor curente și
artelor și culturii.

───────

(210) M 2021 01761
(151) 05/03/2021
(732) LIVIU PANDELE, STR. BISERICII

ROMANE NR.88, JUD. BRAŞOV,
BRASOV, 500080, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

BRONHOVEG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale.

───────

(210) M 2021 01762
(151) 08/03/2021
(732) ASOCIATIA INTERNATIONALILOR

DE RUGBY - ROMANIA, STR.
PROLETARULUI NR. 33, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Asociatia Internationalilor de
Rugby - Romania, A.I.R.R.

(531) Clasificare Viena:
05.03.02; 21.03.01; 24.07.01; 29.01.15;
27.05.17

(591) Culori revendicate:Verde, auriu, galben,
albastru, roşu, gri

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

41. Activităţi sportive.
───────
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(210) M 2021 01763
(151) 05/03/2021
(732) RATUR TRANS SRL, STR.

TĂBĂCARI, BL. 8A, PARTER, JUD.
BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Cuptorul Lagunei

(531) Clasificare Viena:
07.03.25; 27.05.17

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

30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza refrigerată, pizza (preparată), pizza
conservată, pizza congelată, sosuri pentru pizza,
aluat pentru pizza, pizza împăturită (calzone),
blaturi de pizza, blat de pizza, pizza fără gluten,
amestecuri de pizza, crusta de pizza, paste
pentru încorporare în pizza, pizze negătite,
sandvișuri, hamburgeri (sandvișuri), sandvișuri
cu crenvurști, hot dog (sandvișuri), sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu pește, înveliș pentru
sandvișuri, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri
care conțin pește, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, sandvișuri cu carne de pui,
sandvișuri care conțin file de pește, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, blaturi de pizza
coapte în prealabil, clătite, clătite americane,
crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, lasagna, lipii cu pui, macaroane cu
brânză, mâncăruri alcătuite în principal din paste,
mâncăruri care includ paste, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de orez,
mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri pregătite
pe bază de orez, mâncăruri preparate care

conțin (în principal) orez, mâncăruri preparate
pe bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, orez amestecat cu legume și carne de vită
(bibimbap), orez preparat învelit în alge marine,
paella, pâine cu umplutură, plăcinte, plăcintă cu
carne, plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pasăre, plăcinte cu carne de pasăre sau
de vânat, plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu carne tocată, plăcinte
cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește,
plăcinte cu vânat, plăcinte dulci sau sărate,
plăcinte gătite, plăcinte proaspete, prânzuri la
cutie constând din orez, cu carne, pește sau
legume adăugate, rizoto, rulouri de primăvară,
salate de paste, salată de macaroane, salată
de orez, sandviș din brânză topită, sandviș
din brânză topită și șuncă, sanvisuri continand
carne de pui, sendvișuri cu carne de curcan,
spaghete cu sos de roșii la conservă, brioșe cu
fructe, budinci, cozonaci, deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), înghețate și dulciuri, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
cofetărie care conțin jeleu, produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), prăjituri pavlova cu
gust de alune, prăjituri pavlova preparate cu
alune, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin ciocolată, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
rulouri cu scorțișoară, specialități de patiserie,
sufleuri ca desert, tiramisu, vafe cu glazură de
ciocolată, deserturi cremă instant, deserturi cu
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri
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înghețate, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
management de restaurant pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor (publicitate), servicii de marketing în
domeniul restaurantelor.
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
școli, servicii de catering pentru spitale, servicii
de catering pentru firme, serviciu de catering
pentru instituții, servicii de catering pentru
cămine de bătrâni, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
centre rezidențiale cu asistență medicală, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de catering

pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
japoneze, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specifică bucătăriei spaniole,
servicii de catering pentru săli spații special
amenajate pentru expoziții, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de caritate, și anume furnizarea de
catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului
la târguri, degustări și evenimente publice,
servicii de catering specializate în tăierea
jambonului pentru petreceri de căsătorie și
evenimente private, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru cantinele firmelor, servicii
de catering pentru instituții educaționale, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de fast-fooduri, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast food la pachet, servicii de
catering tip fast-food cu autoservire, rezervări
la restaurant, restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese, restaurante (servirea
mesei), restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant și
bar, servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de restaurant cu
servire la pachet, furnizarea de informații cu
privire la restaurante, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri
la restaurante, asigurarea de hrană și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de mese la hoteluri, pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
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preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de cantină, servicii de
club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii oferite de rotiserii, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servire de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de băuturi alcoolice,
sevicii de baruri care servesc bere, snack-
baruri, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii în
domeniul gustărilor.

───────

(210) M 2021 01764
(151) 05/03/2021
(732) EMILIAN VASI, PIATA

ACADEMICIAN CAIUS IACOB,
NR. 17, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

IARMAROC.com

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.03; 26.03.16

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F0AA00), gri închis (HEX #262626)

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

35. Intermediere publicitară, promovarea
vânzărilor, promovarea comercială, servicii de
promovare, promovarea afacerii (publicitate),

promovare computerizată de afaceri,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare și publicitate, servicii publicitare și de
promovare, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, organizare de
expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, furnizarea de spațiu
pe pagini web pentru promovare de produse
și servicii, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale altor persoane prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, furnizarea de
informații despre produse de larg consum cu
privire la software, servicii de recrutare de
personal, recrutare de personal permanent,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
organizare și coordonare de târguri de recrutare,
servicii de intermediere de recrutare de
personal, recrutare de personal pentru domeniul
informatic, recrutare de personal pe perioadă
determinată, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de recrutare de personal în domeniul
vânzărilor și al marketingului, servicii de
intervievare (pentru recrutarea de personal),
servicii de consultanță privind recrutarea
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de personal, asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate la
site-uri web, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie
de activități de marketing, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet, campanii
de marketing, dezvoltare de concepte de
marketing, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
concepere de material publicitar, editare și
actualizare de texte publicitare, editare post-
producție de publicitate și reclame, difuzarea
de date privind publicitatea, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, dezvoltare de conceptii de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, furnizare de modele
în scopuri publicitare, întocmire de reclame,
marketing pentru evenimente, marketing pe
internet, plasarea de anunțuri publicitare pentru
terți, plasare de reclame, organizarea de
publicitate, organizare de lansări de produse,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, prezentare de firme și produse și
servicii ale acestora pe internet, prezentare de
firme pe internet și în alte medii de comunicare,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție

de înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar, producție de clipuri publicitare,
promovare de produse și servicii pentru terți
(publicitate), promovare de evenimente speciale
(publicitate), publicare de materiale imprimate în
scopuri publicitare, în format electronic.

───────

(210) M 2021 01768
(151) 05/03/2021
(732) ION ȘERBAN DOBRONĂUȚEANU,

STR. BANUL ANTONACHE
NR.52-60, SC.E, ET.1, AP.4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Biborțeni Dă viață din 1871

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 02.01.30; 02.03.08; 02.03.24;
03.01.08; 03.01.28; 06.01.02; 19.07.12;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, toate acestea provenite
din arealele biborțeni, biborțeni - bățani.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, functii de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare, furnizarea unei
piețe on-line pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul, marketing, cercetare de marketing.

───────

(210) M 2021 01769
(151) 05/03/2021
(732) GRUPPO MARMI IMPORT

EXPORT SRL, STR. ALEXANDRU
ODOBESCU, NR. 9B, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100342,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CAMPING CORNER
BY CRASTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 26.03.01; 26.11.08; 26.04.06

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

4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, lubrifianți
și unsori industriale, ceară și lichide, produse
pentru absorbția, umezirea și compactarea
prafului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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cu preparate pentru parfumare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de alimentare cu
apă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
radiatoare, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, condiționarea și
purificarea aerului și a apei, producerea energiei,
aplicare de desene în relief pe suprafețe de
carton, aplicare de desene în relief pe suprafețe
de tablă, aplicare de modele în relief pe
suprafețe de hârtie, aplicare de monograme
pe îmbrăcăminte, asamblare de materiale la
comandă pentru terți, asamblare personalizată
de produse pentru terți, croitorie (confecții
la comandă), servicii de cusut artizanal și
croitorie, fabricare de elemente de construcție
din oțel la comandă, fabricare la comandă
de mobilier, fabricare la comandă de produse
de fierărie, fabricare la comandă de unelte
pentru alte persoane, fabricarea la comandă
de componente termoplastice, fabricație la
comandă de componente turnate, gravarea
chimică, gravarea de matrițe, gravarea de sigilii,
gravarea șabloanelor, imprimare 3d, imprimare
personalizată a denumirilor și logotipurilor
de firme, de uz publicitar și promoțional,
pe produsele altor persoane, inscripționarea
panourilor indicatoare, îmbinarea componentelor
folosind adezivi, preparare personalizată de
suplimente alimentare pentru oameni, servicii de
gravare pentru ștampile, servicii de reproducere
în 3d, servicii de transfer de picturi (imprimare),
tâmplărie, ștanțarea metalelor.

───────
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(210) M 2021 01770
(151) 05/03/2021
(732) ORIGO MEDICAL DE SRL, SAT

SÂNCRAIU NR. 183, JUDETUL
CLUJ, COMUNA SÂNCRAIU,
CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

FARMASKIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0074BC)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste produse,
servicii de comercializare de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
comenzi online computerizate în legătură cu

produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
referitoare la produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, furnizate pe un
site web, într-o rețea de telecomunicații globală
sau locală, furnizarea unui ghid de publicitate , de
căutare online, cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet referitor la produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii in legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizare de recomandări pentru produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizare de informații prin internet privind
produsele medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale.
41. Servicii de publicare on-line cu excepția
textelor publicitare, publicare și editare de
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materiale tipărite cu excepția textelor publicitare,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare cu excepția textelor publicitare,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de poze online nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de materiale video
on-line, nedescărcabile, furnizarea de informații
despre produsele medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, furnizarea de informații
despre produse si medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale prin intermediul
unei baze de date computerizate online,
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online în legătură cu produsele
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de scriere pentru bloguri în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale.
42. Găzduire de conţinut digital, şi anume
jurnale şi bloguri online în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
creare şi întreţinere de bloguri (pagini de internet
personale de tip jurnal) pentru terţi despre
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale

───────

(210) M 2021 01771
(151) 05/03/2021
(732) ORIGO MEDICAL DE SRL, SAT

SÂNCRAIU NR. 183, JUDETUL
CLUJ, COMUNA SÂNCRAIU,
CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

ORIGO MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.18

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0074BC)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, de
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale pentru produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
marketing de produse și servicii pentru
alte persoane in legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de agenții de import-export, servicii de
intermediere în afaceri privind comercializarea
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de administrare
a afacerilor în domeniul sănătății în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
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consumabile medicale, gestiune administrativa
a cumparaturilor de produse on line pe
reteaua de internet, referitoare la produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
gestiunea afacerilor comerciale în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de achiziţie, vânzare, import
şi export de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale pentru terți, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizare de asistență administrative
în domeniul sănătății, pentru gestionarea
stocurilor de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, furnizarea
de recomandări consumatorilor, în scopuri
comerciale, de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, furnizarea de
asistență pentru produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, consiliere
comercială cu privire la produse în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, prezentări de produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale
cu scop comercial, servicii de publicitate
pentru produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,

consumabile medicale, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet in
legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale (publicitate),
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare) in legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
in legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
pentru terți de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor terți in legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii in legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți în legătură
cu cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
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aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul unui program
preferențial pentru clienți în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor
în legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri
cu legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale.
38. Difuzare şi transmisie de informaţii
prin reţele sau internet referitoare la
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, distribuire de date sau imagini
audiovizuale, printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizarea accesului la blog-uri în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizarea accesului la pagini web
în legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, transmisie
de informații și imagini referitoare la produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
transmitere de informații în materie de produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
comunicare prin bloguri online în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale.
44. Servicii de furnizare de informații medicale
în legătură cu produse medicale, dispozitive

medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
informații medicale furnizate pe internet,
furnizare de informații referitoare la medicină,
furnizare de informații în materie de sănătate,
furnizare de informații în materie de îngrijiri
medicale, furnizare de informații și noutăți
în domeniul medical în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
consultanță și servicii de informații în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de furnizare de
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii consultative privind produsele
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de asistență tehnică medicală privind
produsele medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de informare și consiliere
cu privire la sănătate în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale.

───────

(210) M 2021 01773
(151) 05/03/2021
(732) DISTILAND MARAMURES SA,

STR. SOMES NR.44, JUDETUL
MARAMURES, SEINI, 500198,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR. 9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PLOSCA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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33. Lichior de anason, lichior de aniset, aperitive
alcoolice, arak , arac, băutură alcoolică distilată
pe bază de grâne, băuturi alcoolice, cu excepţia
berii, băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter,
coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri, curacao,
lichioruri şi spirtoase, digestive, băuturi distilate,
esenţe alcoolice cu excepția uleiurilor esențiale,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel - mied, kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere, alcool
din orez, rom, sake, bauturi spirtoase, vodcă,
whisky, vin.

───────

(210) M 2021 01779
(151) 06/03/2021
(732) IPERCOMP EXIM, STR. TRAIAN

VUIA NR. 97, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400396, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING, STR.
DUNARII NR. 25, AP.5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DERBY

(531) Clasificare Viena:
27.05.04

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

1. Aditivi pentru carburanți auto.
2. Coloranți, lacuri și vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lem¬nu¬lui,
mate¬riale pentru vopsit, inclusiv diluanți.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
4. Uleiuri și unsori industriale, lubrifianți, produse
pentru absorția, umezirea și legarea prafului,

combustibili (inclusiv benzină și motorină pentru
motoare).
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă, părţi de automobile şi accesorii,
roţi de maşină, cauciucuri, părţi şi accesorii
pentru vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă.
17. Cauciuc, gumă, azbest, mică, inclusiv silicon
și produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase, materiale plastice extrudate,
materiale de etanare, de umplutură, materiale
izolante.
27. Covorașe auto.

───────
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(210) M 2021 01782
(151) 06/03/2021
(732) DAVIES DELIVERY, STR. BȂRC

1 NR.10B, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400401, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNARII NR.25, AP.5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CRUNCHERY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Livrarea de produse alimentare la domiciliu.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de alimentaţie publică cu livrare la
domiciliu(exceptând transportul acesteia).

───────

(210) M 2021 01784
(151) 07/03/2021
(732) PIXEL DENTAL LAB SRL,

STR. NUFERILOR NR.40-48,
BL.B2,SC.G,ET.P,AP.1,CAM.1,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Pixel Dental Lab

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

10. Dinți artificiali, coroane pentru dinți, părți
artificiale pentru dinți, instrumente utilizate la
fabricarea dinților artificiali, aparate utilizate la
fabricarea dinților artificiali, instrumente utilizate
pentru fixarea dinților artificiali, dispozitive
pentru calmarea durerilor provocate de
erupția dinților, aparate ortodontice (aparate
dentare) pentru îndreptarea dinților, dispozitive
pentru îndreptarea dinților (aparate ortodontice),
aparate utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
aparate pentru utilizare în reconstrucția dinților,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, coliere
pentru dentiție pentru ameliorarea durerilor
cauzate de erupția dinților, folie extensibilă
pentru izolarea dinților în timpul lucrărilor
dentare, aparate pentru șlefuirea dinților utilizate
de medici stomatologi
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44. Stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, stomatologie

───────

(210) M 2021 01787
(151) 08/03/2021
(732) LILIANA VLAS, STR.

MARINARILOR NR. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

URGENT FARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 01788
(151) 08/03/2021
(732) CRISTIAN PUIAC, STR.

LUCEAFĂRULUI NR. 2A, AP. 18,
JUDEŢ MUREŞ, TÎRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

OPUS

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
promovarea manifestărilor şi activităţilor
culturale.
41. Educație, divertisment, furnizarea de
instruire, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01789
(151) 08/03/2021
(732) LEROY MERLIN ROMANIA SRL,

STRADA ICOANEI NR. 11 - 13, ET.
2, 3 SI 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) IACOB DRAGOS - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
2 GRANICERI, BL. 22, SC. A, ET. 1,
AP. 6, JUDEŢ SUCEAVA, FALTICENI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Leroy Merlin.
Pentru case fericite.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Postare de afişe publicitare (afișaj),
agenții de publicitate, campanii de marketing,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de conceptii de publicitate, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, furnizare de informații
de marketing, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
marketing afiliat, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
marketing de referință, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
întocmire de planuri de marketing, marketing
destinat unui anumit scop, marketing digital,
marketing direct, marketing financiar, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
marketing în cadrul publicării de software,
organizare de lansări de produse, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
și plasare de reclame, plasare de reclame,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea și distribuirea reclamelor, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale publicitare, producție de reclame
cinematografice, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție de
înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri
de marketing, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, producție de reclame
radio, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
computerizată de afaceri, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive

internaționale, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale și
texte publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicarea de broșuri
publicitare, publicitar (pregătirea de texte-
e), publicitate, publicitate cu răspuns direct,
publicitate de tip pay-per-click (ppc), publicitate
în cinematografe, publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,
publicitate în reviste, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate pe peliculă
cinematografică, publicitate pe taxi, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate
în sectorul transport și livrare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
promoțională pentru proiecte de explorare,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de materiale
publicitare, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, redactare de texte
publicitare, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
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promovare de vânzări, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin bloguri, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și reclamă, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii publicitare în materie
de prestații comerciale, servicii publicitare și
de promovare, servicii de comunicare cu
ajutorul bloggerilor, publicitate prin intermediul
bloggurilor si bloggerilor, publicitate prin afisare
în cadrul semnăturii electronice a e-mail-
ului, publicitate prin interediul rețelelor de
socializare on-line, publicitate prin intermediul
motoarelor de cautare pe internet, publicitate
pe website-ul propriu și/sau al colaboratorilor,
publicitate prin intermediul site-urilor on-line care
permit încărcarea și vizualizarea videoclipurilor
distribuite de utilizatorii săi, publicitate in toate
mediile de comunicare online, publicitate pe
website-uri, publicitate pe canale sociale on-
line, publicitate prin relatii publice, publicitate prin
articole online, publicitate prin articole in ziare
si reviste, publicitate in magazine, publicitate
stradală.

───────

(210) M 2021 01791
(151) 09/03/2021
(732) DERAL KIDS, STR. ANDREI

ȘAGUNA, NR. 531E, SAT ȘURA
MARE, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
ȘURA MARE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

emolin

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 02.09.01; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov deschis, roz,
violet

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

8. Cutii adaptate special pentru tacâmuri, cuțite
biodegradabile, furculițe biodegradabile, linguri
biodegradabile, linguri, furculițe și cuțite de
masă pentru bebeluși, tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri pentru copii, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, tacâmuri pentru copii din bambus.
21. Pahare biodegradabile, pahare degradabile,
ustensile de bucătărie din silicon, boluri pentru
servit, boluri din silicon (vase), boluri din silicon
(recipiente de uz casnic), boluri din bambus.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: cutii pentru tacâmuri, cuțite
biodegradabile, furculițe biodegradabile, linguri
biodegradabile, linguri, furculițe și cuțite de
masă pentru bebeluși, tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri pentru copii, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, tacâmuri pentru copii din bambus,
pahare gradate, pahare pentru copii, pahare
pentru bebeluși, bavete din hârtie, bavete
cu mâneci, din hârtie, bavete din hârtie
pentru bebeluși, pahare biodegradabile, pahare
degradabile, ustensile de bucătărie din silicon,
boluri pentru servit, boluri din silicon(vase), boluri
din silicon (recipiente de uz casnic), boluri
din bambus, pături absorbante, pături pentru
bebeluși, pături de bumbac, pături tip pled,
pături de înfășat, pături pentru pătuțuri, pături
pentru nou-născuți, bavete din material plastic
pentru sugari, bavete din pânză, bavete, cu
excepția celor din hârtie, bavete cu mâneci, nu
din hârtie, bavete pentru copii (nu din hârtie),
bavete din material textil pentru persoane adulte
care servesc masa, bentițe pentru cap, bentițe
de protecție pentru urechi, turbane, agrafe pentru
păr, agrafe (accesorii pentru păr), agrafe de prins
părul, agrafe și cleme de păr, bentițe pentru
păr, furnizare de informații publicitare, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing de
produse, marketing digital, marketing pe internet,
marketing promoțional, mostre de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
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publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 01792
(151) 08/03/2021
(732) OCTAVIAN-ALEXANDRU

CIOBÎCĂ, STR. PUTNEI NR. 1, BL.
21, SC. C, ET. 2, AP. 24, JUDEŢ
SUCEAVA, RĂDĂUŢI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

Bunătăţi de la mămuca

(531) Clasificare Viena:
09.07.19; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Produse de patiserie, pateuri (patiserie),
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie cu fructe, produse de patiserie cu
ciocolată, produse de patiserie conţinând creme,
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
produse de patiserie conţinând creme şi fructe,
produse de patiserie din legume şi carne,
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele), covrigi, plăcinte.
35. Regruparea în avantajul terţilor a patiserie,
pateuri (patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie conţinând creme, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie conţinând creme şi fructe, produse

de patiserie din legume şi carne, produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele),
covrigi, plăcinte (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la patiserie, pateuri (patiserie),
produse de patiserie, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse de
patiserie conţinând creme, produse de patiserie
din cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie
conţinând creme şi fructe, produse de patiserie
din legume şi carne, produse de patiserie,
prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele), covrigi,
plăcinte, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la patiserie, pateuri (patiserie),
produse de patiserie, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, produse de
patiserie conţinând creme, produse de patiserie
din cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie
conţinând creme şi fructe, produse de patiserie
din legume şi carne, produse de patiserie,
prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele), covrigi,
plăcinte, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, publicitate,
administrarea, organizarea şi managementul
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de fast-fooduri, restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, servire de alimente şi băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de ospitalitate
(alimente şi băuturi), pregătirea şi furnizarea de
alimente şi băuturi destinate consumului imediat,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, prepararea alimentelor, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncăruri şi
băuturi la pachet.

───────
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(210) M 2021 01793
(151) 09/03/2021
(732) S.C. CROWTRADE UNITED S.R.L.,

STRADA CERCULUI NR. 25A,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410108, BIHOR, ROMANIA

(540)

FENRYS

(531) Clasificare Viena:
03.01.24

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

9. Huse cu clapetă pentru smartphone-uri,
carcase pentru telefoane mobile, suporturi
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, cabluri usb pentru telefoane
mobile, baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
huse din piele pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, conectoare
pentru telefoane mobile pentru vehicule, stații
de andocare pentru telefoane mobile, huse de
tip flip pentru telefoane mobile, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor
mobile, huse pentru telefoane mobile, din
pânză sau material textil, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, tocuri pentru telefoane
mobile din piele sau din imitații de piele,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane
inteligente, stații de andocare pentru telefoane
inteligente, surse de alimentare pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane

inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
huse pentru laptopuri, huse pentru calculatoare
de tip laptop, huse pentru calculatoare tabletă,
suporturi adaptate pentru calculatoare tabletă.
35. Servicii de comenzi online, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, comandă computerizată de stoc,
servicii de comenzi online computerizate.

───────

(210) M 2021 01794
(151) 08/03/2021
(732) AGROBOG STAR S.R.L., ALEEA

1 IUNIE NR. 4, BLOC B5, AP. 2,
JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Ana's Apartments
in Silver Mountain

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, furnizare de cazare
temporară.

───────
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(210) M 2021 01795
(151) 08/03/2021
(732) S.C. NATURAL AUTENTIC

DESIGN SRL-D, ALEEA FRAȚII
BUZEȘTI NR. 11, ET. P, AP. 45,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

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

29. Nuci procesate, nuci caju procesate, fistic
procesate, migdaie procesate, alune procesate,
alune de pădure procesate, arahide procesate,
nuci de cocos procesate, castane prăjite,
uscate, sărate, condimentate, glasate, acoperite
cu glazură și preparate, fructe și legume
conservate, uscate și preparate, produse din
legume și cartofi extrudate și granulate și altfel
fabricate sau preparate, seminței preparate,
produse din ghimbir ca fructe uscate, unt de
arahide.
30. Batoane din cereale, batoane din cereale
bogate în proteine, batoane mușii, constând în
principal din nuci, fructe uscate, semințe de
cereaie prelucrate, tapioca, manioc procesat,
orez, porumb procesat, grâu sau alte produse
cerealiere extrudate și granulate și altfel fabricate
sau prelucrate, produse din ghimbir, ca produse
de cofetărie și jeleuri de fructe, biscuiți aromați,
fursecuri și covrigi, nuci învelite în ciocolată,
ciocolată și produse din ciocolată, lemn dulce,
extracte de ierburi pentru alimente (condimente).
31. Nuci, fistic, migdale, alune, arahide, castane
și semințe, neprocesate, alge neprocesate
pentru consum uman, ciuperci si trufe proaspete.

───────

(210) M 2021 01796
(151) 08/03/2021
(732) SC MISAVAN TRADING S.R.L.,

COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL
IAȘI, VOINEȘTI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PĂUNEȚ
ALEXANDRINA, STRADA SPLAIUL
BAHLUI NR.29, BL. B5, SC.A, AP.7,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Misavan TRECEM
ROMÂNIA PE CURAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
3. Detergenți, alții decât cu utilizare în procesele
de fabricare și în scopuri medicinale.
4. Lumânări aniversare.
5. Produse sanitare de uz medical, șervețele
igienice, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, insecticide, odorizante (altele
decât cele de uz personal).
16. Articole de hârtie, șervețele de masă din
hârtie, hârtie igienică, prosoape de hârtie, pungi
de ambalaj din hârtie sau material plastic, saci
menajeri.
17. Folii din material plastic pentru uz agricol.
21. Mănuși menaj, lavete și bureți, produse de
plastic (de bucătărie sau menaj), pahare, farfurii,
paie pentru degustarea de băuturi.
24. Fețe de masă din material textil, șervețele
imprimate din material textil.
28. Baloane pentru petreceri, confetti, coifuri
pentru petreceri, fluiere (articole de jucării),
stegulețe (articole de jucării), bannere
decorative, ghirlande decorative pentru
petreceri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasele 03, 04, 05, 16, 17, 21,24,
28, (cu excepția transportului lor), permițând

Ronțăieli
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consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, comercializarea produselor on-line și en-
detail, servicii de agenții de import-export cu
aceste produse.

───────

(210) M 2021 01797
(151) 08/03/2021
(732) SOCIETATEA ALFA OMEGA TV

PRODUCTION S.R.L., STRADA
AUREL POP NR. 8, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ALFA OMEGA TV
INTERNAȚIONAL

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, gri (Pantone
Cool Gray 1C), albastru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01799
(151) 24/03/2021
(732) BIROU EXECUTOR

JUDECATORESC TUDORACHE
AURELIAN, STR. MARIA ROSETTI
NR. 6, CLADIREA ROSETTI
TOWER , PARTER, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALPHA NOT PRELUARE
NOTIFICĂRI ONLINE B.E.J.
TUDORACHE AURELIAN

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.11.02; 27.05.01

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

9. Software pentru planificare, software de
editare, aplicații software descărcabile, software
pentru gestiunea documentelor, software pentru
tehnoredactare computerizată.
42. Servicii de întreținere de software, servicii
IT, servicii de proiectare, servicii de testare,
autentificare și controlul calității.

───────
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(210) M 2021 01800
(151) 08/03/2021
(732) DONNA MEDPLUS SRL, STR.

SUBLOCOTENENT ROMEO
TUTA NR. 12, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

DONNA MEDICAL CENTER

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, roz (Pantone
Rhodamine Red C, Pantone 190
C, Pantone 225 C, Pantone 213 C,
Pantone 183 C), mov (Pantone 248 C)

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii veterinare, servicii de
centre de sănătate (ambulatorii), asistență
medicală la domiciliu, consiliere în materie
de sănătate, consiliere cu privire la diete și
nutriție, chiropractică, centre rezidențiale de
asistență medicală, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, consiliere genetică,
consiliere și consultanță legate de stilul de
viață în scop medical, servicii de fizioterapie,
evaluarea riscului asupra sănătăţii, furnizare
de centre de recuperare fizică, furnizare de
centre de îngrijiri de lungă durată, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
controale medicale, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizare de informații
despre consiliere în domeniul dieteticii și
alimentației, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, masaj, reabilitare
fizică, monitorizarea pacienților, servicii de
acupunctură, servicii de analize de laborator
în cadrul tratamentului pentru persoane,

servicii oferite de sanatoriu, servicii clinice
homeopatice, recomandări în materie de alergii,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de logopedie, servicii de
meditație, servicii de îngrijire mentală, servicii
farmaceutice, servicii medicale, servicii oferite
de clinici medicale, servicii de stomatologie,
servicii prestate de opticieni, studii de evaluare
a sănătății, servicii oferite de clinici, servicii
de chirurgie, servicii ginecologice, servicii
obstetrice, servicii de examinări medicale,
servicii de analize medicale, asistență medicală,
servicii oferite de clinici medicale, compilarea de
rapoarte medicale (servicii medicale), consiliere
medicală.

───────

(210) M 2021 01801
(151) 08/03/2021
(732) STACK POST&LOGISTICS S.R.L.,

STRADA ANA IPĂTESCU NR. 44,
CONSTRUCȚIA C6, JUDEȚUL
ILFOV, SAT JILAVA, COMUNA
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(540)

STACKCURIER

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 03.07.17; 27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

35. Servicii de prelucrare de date în domeniul
transporturilor, servicii de administrare a
afacerilor în domeniul transporturilor, gestiunea
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programelor de rambursare pentru alte
persoane, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicitate
directă prin poștă, publicitate directă prin poștă
pentru atragerea de noi clienți și menținerea
bazei de clienți existente, publicitate online,
servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
analiză și cercetare de piață, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață,
managementul și administrarea afacerilor.
38. Servicii de mesaje scurte (SMS), furnizarea
accesului la platforme sau portaluri pe internet,
mesaje electronice, transmisie de mesaje
electronice, transmisie de mesaje prin mijloace
electronice, comunicații prin terminale de
calculator, transmitere de mesaje și de imagini cu
ajutorul calculatorului, servicii de telecomunicații.
39. Transport prin curier, servicii de curierat,
servicii de curierat (călătorii -), servicii de curierat
(mărfuri), livrare de mărfuri prin curier, livrare
de colete prin curier, livrare de corespondență
prin curier, livrare de colete prin curierat, servicii
de curierat pentru mărfuri, servicii de curierat
pentru mesaje, servicii postale și de curierat,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), servicii
de curierat pentru transportul de marfă, servicii
de curierat pentru livrarea de mărfuri, servicii
de curierat pentru livrarea de pachete, servicii
de curierat pentru livrarea de colete, livrarea
de corespondență prin poștă și/sau curieri,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii de
informare computerizată privind transporturile,
servicii consultative privind urmărirea produselor
în tranzit (informații referitoare la transporturi),
distribuirea de colete, depozitare de colete,
organizarea transportului de colete, organizarea
ridicării de colete, transport de colete în 24h,
servicii de colectare de colete, servicii de primire
a coletelor, livrare pe cale rutieră de colete,
livrare de colete pe cale terestră, ridicare și
livrare de colete și produse, servicii de localizare
și urmărire de scrisori și colete, colectare,
transport și livrare de produse, documente,
colete și corespondență, logistică de transport,
informații în domeniul transportului, depozitare
temporară de livrări.

───────

(210) M 2021 01802
(151) 08/03/2021
(732) IULIEAN HORNET, STR.

GHEORGHE POPESCU NR.
7, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ecoHORNET

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru, portocaliu, roșu

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.

───────

(210) M 2021 01803
(151) 08/03/2021
(732) SC FITNOTFAT SRL, STR. AZUGA

29, JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, 440070, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

FITNOTFAT

(531) Clasificare Viena:
02.03.08; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
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(591) Culori revendicate:gri (HEX #4d4d4d),
verde (HEX #aec53c)

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

41. Educație, divertisment și activități sportive.
───────

(210) M 2021 01804
(151) 08/03/2021
(732) MATHEAS ROBERTO, ŞOS. MIHAI

BRAVU NR. 98-106, BL. D16,
SC. 4, ET.6, AP.152, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL , STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

AFAMI

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

36. Afaceri imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, managementul proprietăţilor
imobiliare, consultanţă imobiliară, furnizare de
informaţii privind bunurilor imobiliare, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare.

───────

(210) M 2021 01806
(151) 08/03/2021
(732) SC ROCAST SRL, ŞOS. ODĂII

NR. 62- 68, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

DMCRAFT Professional Tools

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01; 29.01.06

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
uneltelor, sculelor, echipamentelor industriale,
a organelor de asamblare şi a sistemelor
de fixare, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de import şi comerţ cu unelte, scule,
echipamente industriale, organe de asamblare şi
siteme de fixare.

───────
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(210) M 2021 01807
(151) 08/03/2021
(732) IULIANA-VICTORIA NĂSTASE,

ŞOS. OLTENIŢEI NR. 230, BL.24,
SC.1, ET.2, AP.5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

fatacubaloane

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 21.01.16

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

41. Furnizare de echipamente de decor pentru
evenimente, închiriere de decoruri pentru
evenimente şi petreceri, servicii de decorare cu
baloane, organizare şi coordonare de petreceri şi
evenimente tematice, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, consultanţă
referitoare la planificare de petreceri, consultanţă
în materie de planificare de evenimente,
coordonare de activităţi de divertisment.

───────

(210) M 2021 01808
(151) 08/03/2021
(732) PepsiCo, Inc, 700 ANDERSON

HILL ROAD, NEW YORK,
PURCHASE, 10577, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CHEETOS PUFULEŢI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Gustări (snack foods) pe bază de porumb.

───────

(210) M 2021 01809
(151) 08/03/2021
(732) BAZINGA SRL, STR. GLĂDIŢEI

NR.42, BL.T7, ET.11, AP.1102,
CAMERA 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WHITE LINES
PROFESSIONAL DENTISTRY

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08

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

clase:
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5. Materiale pentru amprenta dentară, material
pentru umplerea dinţilor, materiale pentru dinţi
artificiali, materiale pentru restaurarea dinţilor,
materiale dentare din porţelan, materiale pentru
repararea dinţilor, porţelan pentru proteze
dentare, abrazivi dentari, cauciuc pentru uz
stomatologic, adezivi pentru protezele dentare,
amalgame dentare, cimenturi dentare, lac
dentar, masticuri dentare, amalgame dentare
din aur, pansamente, medicale, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale dentare
pentru obturarea dinţilor, materiale dentare
pentru plombarea dinţilor, produse medicinale
pentru curăţarea dinţilor, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, paste de dinţi
medicamentoase, ceară de mulaj pentru
stomatologi, apă de gură pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
medicale, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, alcaloizi pentru
scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
medicale, astringenţi pentru scopuri medicale,
anestezice, analgezice, antiseptice, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, bumbac aseptic, preparate
bacteriene pentru uz medical şi veterinar,
preparate bacteriologice pentru uz medical
şi veterinar, preparate biologice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
biocide, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, camfor pentru scopuri
medicale, cloroform, colagen pentru scopuri
medicale, comprese, spray-uri de răcire pentru
scopuri medicale, beţişoare din bumbac pentru
scopuri medicale, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical, preparate pentru spălat de uz
medical, săpun cu conţinut medicamentos,
dezinfectanţi igienici, dezinfectanţi, preparate
enzimatice pentru scopuri medical, enzime
pentru scopuri medicale, cutii de prim-
ajutor, umplute, preparate de afumare pentru
scopuri medicale, gumă-gutta pentru scopuri
medicale, glucoză pentru scopuri medicale,
gelatină pentru scopuri medicale, glicerina
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
medicale, gumă pentru scopuri medicale,
creioane hemostatice, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hidrastinină,

peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
iodoform, izotopi pentru scopuri medicale, apă
de plumb/apă Goulard, alifii, alifii mercuriale,
fibre pentru scopuri medicale, medicamente
pentru uz stomatologic, moleschin pentru
scopuri medicale, nervine, materiale injectabile
de umplutură dermică, pastă de dinţi medicinală,
umpluturi pentru cavităţi osoase formate din
ţesuturi vii, cilindri pentru oxigen, cu conţinut,
pentru uz medical, preparate nutraceutice
pentru scopuri terapeutice sau medicale,
substanţe nutritive pentru microorganisme,
oxigen pentru scopuri medicale, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, pomade
pentru scopuri medicale, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, seringi
preumplute pentru scopuri medicale, substanţe
de contract utilizate în radiologie pentru
scopuri medicale, radiu pentru scopuri medicale,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale,
sedative/tranchilizante, seruri, sicativi (agenţi
de uscare) pentru scopuri medicale, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, solvenţi pentru
îndepărtarea plasturilor adezivi, soporifice,
pansamente chirugicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din ţesuturi vii, adezivi chirurgicali,
tincturi pentru scopuri medicale, preparate
pe bază de vitamine*, bureţi cicatrizanţi,
vată pentru scopuri medicale, agenţi corozivi
pentru tratarea suprafeţei dinţilor, materiale
compozite dentare, preparate pentru facilitarea
erupţiei dinţilor, materiale stomatologice pentru
duplicarea mulajelor de dinţi, materiale sintetice
de uz dentar pentru plombarea dinţilor, materiale
ceramice de uz dentar pentru plombarea
dinţilor, preparate şi articole dentare şi produse
medicinale pentru îngrijirea dinţilor, metale
fasonate pentru stomatologie, antibiotice pentru
utilizare în stomatologie, răşini sintetice utilizate
în stomatologie, amalgam dentar, răşini dentare,
aliaje dentare, ceramică dentară, masticuri
dentare, cimenturi dentare, ceară dentară,
cimenturi dentare, lacuri dentare, preparate
şi articole dentare şi produse medicinale
pentru îngrijirea dinţilor, ceară dentară pentru
prepararea mulajelor dentare, adezivi de uz
dentar, cauciuc de uz dentar, abrazivi de uz
dentar, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru profilaxie dentară, material
pentru proteze dentare, compozite pentru
restaurare dentară, lacuri dentare utilizate în
restaurarea dentară, materiale pentru punţi
dentare, materiale de căptuşire de uz dentar
(pentru protejarea pulpei dentare), alginat
ortodontic
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pentru amprentă dentară, materiale dentare
pentru obturarea dinţilor, materiale dentare
pentru plombarea dinţilor, aliaje metalice pentru
reconstrucţii dentare, agenţi de sigilare de
uz dentar, materiale de fixare de uz dentar,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, reactivi de colorare pentru detectarea
plăcii dentare, materiale sintetice de uz dentar
pentru plombarea dinţilor, materiale ceramice de
uz dentar pentru plombarea dinţilor, materiale
ceramice folosite la reconstrucţia protezelor
dentare, aliaje de metale preţioase ca implanturi
dentare, cimenturi dentare pe bază de răşină,
medii de contrast utilizate la aparate medicale cu
ultrasunete, substanţe radiologice de contrast de
uz medical.
10. Proteze/seturi de dinţi artificiali, dinţi
artificiali, coroane pentru dinţi, implanturi
dentare, părţi artificiale pentru dinţi, protecţii
pentru dinţi, de uz medical, instrumente
utilizate la fabricarea dinţilor artificiali, aparate
utilizate la fabricarea dinţilor artificiali, materiale
stomatologice pentru duplicarea mulajelor de
dinţi, portamprente dentare, proteze dentare
parţiale, freze dentare, pivoţi pentru dinţii
artificiali, aparate şi instrumente dentare,
aparate dentare, electrice, protecţii dentare
pentru uz stomatologic, inele pentru dentiţie,
aparate ortodontice, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, benzi de cauciuc ortodontice,
maxilare artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, implanturi (proteze) folosite
în stomatologie, aparate pentru utilizare
în ortodonţieaparate de anestezie, fotolii
stomatologice, măşti de anestezie, bandaje,
elastice, paturi special concepute pentru
scopuri medicale, implanturi biodegradabile
de fixare a oaselor, analizoare pentru
măsurarea grăsimii corporale, aparate pentru
monitorizarea compoziţiei corporale, brăţări
pentru scopuri medicale, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, catetere,
clipsuri, chirurgicale, compresoare (chirurgicale),
comprese de răcire pentru prim ajutor,
plasturi de răcire pentru scopuri medicale,
pense auriculare, aparate pentru masajul
estetic, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, mănuşi
pentru scopuri medicale, aparate terapeutice
cu aer cald, aparate cu vibraţii cu aer
cald pentru scopuri medicale, inhalatoare
cu hidrogen, seringi hipodermice, dispozitive
implantabile de administrare subcutanată a
medicamentelor, inhalatoare, injectoare pentru

scopuri medicale, elevatoare pentru pacienţi/
elevatoare pentru ridicarea pacienţilor, bisturie
pentru scopuri chirurgicale, lămpi pentru scopuri
medicale, lasere pentru scopuri medicale,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM) pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, pentru scopuri medicale,
aparate de masaj, măşti utilizate de către
personalul medical, aparate şi instrumente
medicale, aparate de microdermabraziune, fire-
ghid medicale, oglinzi pentru stomatologi,
ace pentru scopuri medicale, aparate pentru
exerciţii fizice de uz medical, lămpi cu cuarţ
pentru scopuri medicale, aparate radiologice
pentru scopuri medicale, monitoare radiologice
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, foarfeci pentru
chirurgie, fierăstraie pentru scopuri chirurgicale,
atele, chirurgicale, bureţi chirugicali, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, aparate şi instrumente
chirurgicale, ace de sutură, materiale de
sutură, fire de sutură, chirurgicale, seringi
pentru scopuri medicale, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri medicale, aparate
de vibromasaj, halate pentru examinarea
pacienţilor, inele biomagnetice de uz terapeutic
sau medical, măşti faciale terapeutice, lămpi
curative de uz medical, materiale de umplere
a golurilor din structura osoasă, realizate
din materiale artificiale, aparate cu raze X
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze X
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze X
pentru scopuri medicale, aparate şi echipamente
de producere a razelor X, pentru scopuri
medicale, chei de culori pentru culoarea dinţilor,
aparate pentru utilizare în reconstrucţia dinţilor,
instrumente utilizate pentru fixarea dinţilor
artificiali, aparate utilizate pentru fixarea dinţilor
artificiali, dispozitive pentru îndreptarea dinţilor
(aparate ortodontice), aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinţilor,
aparate pentru şlefuirea dinţilor utilizate
de medici stomatologi, dispozitive pentru
calmarea durerilor provocate de erupţia dinţilor,
folie extensibilă pentru izolarea dinţilor în
timpul lucrărilor dentare, ustensile electrice
utilizate de către medici stomatologi pentru
îngrijirea dinţilor, coliere pentru dentiţie pentru
ameliorarea durerilor cauzate de erupţia
dinţilor, inele de dentiţie pentru ameliorarea
durerilor provocate de erupţia dentară, piese
protetice pentru stomatologie, instrumente
endodontice, articulatoare dentare, suporturi
dentare, sonde dentare, punţi dentare, pivoţi
dentari, excavatoare dentare, spectrocolorimetre
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dentare, turbine dentare, gutiere dentare,
pivoţi dentari, protecţii dentare de uz dentar,
sonde dentare pentru tratamente dentare,
instrumentar dentar manual, lămpi pentru
tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, alezoare dentare, vârfuri pentru
freze dentare, aparate dentare de detartraj,
separatoare dentare pentru radiografii, cleşti
de uz tehnico-dentar, dispozitive pentru
confecţionarea modelelor dentare, dispozitive
pentru duplicarea radiografiilor dentare, onlay-
uri (restaurări dentare indirecte) aparate dentare
cu raze X, aparate dentare pentru aliniere
paralelă, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, stimulatoare interdentare utilizate în
tratamentul dentar, roţi de tăiere de uz dentar,
discuri pentru şlefuire de uz dentar, discuri
de tăiere de uz dentar, dispozitive de găurire
de uz dentar, colimatoare pentru aparate de
radiografii dentare, perii interdentare utilizate
în tratamente dentare, cleme dentare pentru
fixarea danturii preexistente, pivoţi din materiale
preţioase pentru uz dentar, aparate cu jet
de pulbere de uz dentar, aparate dentare
pentru tratarea apneei de somn obstructive,
folie extensibilă pentru izolarea dinţilor în timpul
lucrărilor dentare, scobitori cu aţă dentară,
altele decât cele de uz personal, lasere de
uz medical, lasere care produc fascicule laser
pulsatorii (de uz medical), instrumente medicale
prevăzute cu laser, bisturie cu laser de uz
medical, lasere cu fibre optice de uz medical,
aparate pentru aplicarea razelor laser, de uz
stomatologic, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate pentru terapia cu ultrasunete, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, de uz medical,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, de
uz chirurgical, aparate de diagnosticare cu
ultrasunete, pentru uz stomatologic, aparate
de investigaţii medicale radiologice, aparate
radiologice de uz medical, casete pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, rame pentru
filme radiologice pentru uz stomatologic.
35. Servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare şi farmaceutice
şi pentru proviziile medicale, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii
de marketing în domeniul stomatologiei,

managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, investigaţii privind afacerile,
evaluări ale afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
asistenţă în managementul afacerilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
publicitate, publicitate prin poştă, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, închirierea
spaţiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, marketing
cu public ţintă, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata în domeniul
stomatologiei şi serviciilor de cosmetica si igienă
dentară, servicii de telemarketing, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
perclick, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni.
44. Servicii stomatologice, servicii oferite
de clinici dentare, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informaţii despre
stomatologie, servicii de igienă dentarâ, servicii
de anestezie dentară, servicii de ortodonţie,
servicii de albire a dinţilor, servicii de curăţare
a dinţilor, servicii de realizarea coroanelor,
servicii de stomatologie estetică, servicii de
montare de pietre preţioase în proteze dentare,
îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, îngrijire, medicală,
servicii de medicină alternativă, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic şi
tratament furnizate de laboratoare medica|e,
examinare medicală
(screening), servicii de aromaterapie, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de sănătate
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prin apă (spa), servicii de telemedicină, servicii
de terapie
servicii de întindere a pielii cu laser,
fumizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecţiunilor medicale, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, analiză cosmetică,
servicii de cosmetică, îngrijire cosmetică pentru
persoane.

───────

(210) M 2021 01810
(151) 08/03/2021
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

CALEA BUZEȘTI NR. 66-68,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OTP POSibil

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09

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

clase:
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, și reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, software pentru
computere, mașini și dispozitive de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, mașini de numărat și
sortat bani, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, programe,
platforme și aplicații software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, în legătură cu
operațiuni financiare și bancare, fișiere de
imagini și/sau muzică, grafice descărcabile, în
legătură cu operațiuni financiare și bancare,

suporturi magnetice de stocare a datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, cârduri cu circuite integrate [cârduri
inteligente] / cârduri inteligente [cârduri cu
circuite integrate], cârduri magnetice codate,
dispozitive pentru citirea cârdurilor, dispozitive
de intercomunicare, Monitoare [hardware
pentru calculatoare], Cititoare [echipament de
procesare a datelor], Cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor, alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj [panouri
publicitare], servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri [RFP],
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
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afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
[asistență de afaceri], întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la tranzacții comerciale și evidențe
financiare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare
de orice fel, afaceri financiare și monetare,
servicii referitoare la tranzacții bancare precum
și alte tranzacții și plăți financiare, servicii
actuariale, emiterea cârdurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic: schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi [finanțare],
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cârdul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire:
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fidupiar/custode, compensare, financiară / case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea

fișierelor digitale, comunicații țelefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, furnizarea accesului la
baze de date financiare, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin cablu și
prin intermediul radioului, furnizarea de forumuri
online, transmisia fără fir (wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special pentru securizarea
datelor informatice și a informațiilor personale
și financiare, precum și pentru detectarea
accesului neautorizat la date și informații,
respectiv conversia datelor sau documentelor
din format fizic în formal electronic, instalarea,
mentenanța și updatarea software-lor pentru
calculatoare, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversiaîn
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing): software ca serviciu [SaaS],
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității. în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.

───────
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(210) M 2021 01811
(151) 08/03/2021
(732) ADRIAN-NICOLAE STOICA, STR.

MIXANDREI, NR. 18, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

LOUIS VAREL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 19.07.12; 19.07.17

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

clase:
3. Produse pentru toaletă, nemedicinale, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
îngrijirea animalelor, nemedicinale, preparate
pentru curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, odorizante de casă,
preparate pentru spălare, aer presurizat, în
recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire, apă de javel, apă parfumată
pentru lenjerie, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
săpun, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi scopurile
medicale, parfumuri pentru ceramică, parfumuri
pentru carton, parfumuri pentru automobile,
lichide de curățare pentru utilizare casnică,
lichid de spălare pentru utilizare casnică,
detergenți pentru spălarea vaselor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse pentru clătire, produse de curățare sub
formă de spray pentru materiale textile, produse
de curățare sub formă de spume, produse de
curățare de uz casnic, săpun de uz casnic,
produse pentru decolorare, șervețele umede
impregnate cu un produs de curățat, săpun praf,

sodă caustică, uleiuri de curățare, uleiuri naturale
de curățare, substanțe parfumate din geraniol,
sprayuri parfumate pentru împrospătarea
țesăturii, substanțe pentru îndepărtarea petelor,
articole de parfumerie și odorizante, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru igiena orală, nemedicinale, adeziv
pentru extensii de păr, adezivi pentru uz
cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, ceruri de
masaj, cosmetice, cosmetice care conțin acid
hialuronic, cosmetice care conțin cheratină,
cosmetice care conțin panthenol, produse
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru pedichiură, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului de
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bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), pulverizatoare pentru corp,
preparate parfumate de uz cosmetic, parfumuri
naturale, produse de parfumerie, uleiuri
naturale pentru parfumuri, farduri, deodorante și
antiperspirante, nemedicinale, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
și tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate
pentru baie, apă micelară, colagen hidrolizat
de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), creme tip cold
cream de uz cosmetic, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), creme pentru pistrui,
creme pentru demachiere, creme pentru corp
parfumate, gene false, granule pentru curățarea
feței, geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, gel
pentru unghii, geluri de curățare, gel exfoliant,

foițe de pudră pentru față, emolienți pentru ten,
emulsii de corp, nemedicinale, hârtie abrazivă
pentru unghii, lapte hidratant, lapte de corp,
lac de unghii de uz cosmetic, intăritor pentru
unghii, loțiuni după plajă, nămol cosmetic de
corp, măști hidratante, măști de frumusețe,
măști de curățare, produse cosmetice hidratante,
preparate pentru repararea unghiilor, produse
de curățat, cosmetice, pentru ten acneic,
produse exfoliante, săruri de baie, ser anti-
îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de talc
pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
nemedicinale, șampoane nemedicinale, pudra
de par, ulei de păr, ulei pentru barbă, tratamente
pentru păr, nemedicinale, ser de păr, rimel, geluri
pentru duș, produse de curățare pentru mâini,
săpun lichid, șampoane pentru corp, săpun
pentru utilizare fără apă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, dezinfectanți, geluri pentru
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu ustensile cosmetice
și de toaletă și aplicatoare cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu genți pentru cosmetice, lădițe pentru
cosmetice, recipiente pentru cosmetice, casete
pentru accesorii de frumusețe si portfarduri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură lumânări parfumate, bețișoare
parfumate, arzătoare de parfumuri, difuzoare
de uleiuri parfumate. servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, genți, bagaje, portofele.

───────
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(210) M 2021 01812
(151) 08/03/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR

GARNITEI 3, BL 50, SC 2, AP 63,
SECTOR 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

(540)

Zamolxis DEUS DACIAE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.11.08; 02.01.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01813
(151) 08/03/2021
(732) SC IDEAL CONTOUR SRL, STR.

INTRAREA ZABLAULUI NR. 2,
AP. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Ideal Contour
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii de îngrijiri medicale, de igienă
corporală şi de frumuseţe oferite de persoane
sau de unităţi, persoanelor.

───────

(210) M 2021 01814
(151) 08/03/2021
(732) DINO GRAPHICS SRL, STR.

GARNITEI 3, BL 50, SC 2, AP 63,
SECT 4, BUCURESTI, 41955,
ROMANIA

(540)

Decebalus REX DACIAE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

430

(210) M 2021 01815
(151) 08/03/2021
(732) DAN AURELIAN MITRANESCU,

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

(540)

AUTO MUTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Articole de gimnastică și sport.

───────

(210) M 2021 01816
(151) 08/03/2021
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE ET

DE PARTICIPATIONS ROULLIER,
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT,
NUMARUL 27, SAINT-MALO,
35400, FRANȚA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TIMARYZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse minerale și / sau organice pentru
utilizare în industrie, agricultură, horticultură și
silvicultură, îngrășăminte și agenți de ameliorare
a solului, preparate de stimulare pentru apărarea
naturală a plantelor, biostimulatori.

───────

(210) M 2021 01817
(151) 08/03/2021
(732) GRAND STEP SRL, STR.

CONSTANTIN KIRITESCU 34,
SC. D, ET. 2, AP. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 024038, ROMANIA

(540)

ETHEREAL BEAUTY CO
Be yourself, be ethereal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 17.02.01

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

8. Aparate de epilat electrice și neelectrice,
aparate pentru epilat prin electroliză (ustensile
de mână).
10. Epilatoare medicale portabile.
12. Angrenaje față pentru vehicule.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

431

(210) M 2021 01818
(151) 08/03/2021
(732) CITY GARDEN RESIDENCE SRL,

ALEEA ARHEOLOGILOR NR 2A,
INTER. 16, ET. 3, AP. 16, SECTOR
6, BUCURESTI, 060915, ROMANIA

(540)

BONTON LUXURY VILLAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05

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

clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2021 01819
(151) 09/03/2021
(732) IONUT DUMITRU, STR.

CEAHLAUL, NR. 13,SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

LUNA Cafe&Bistro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18; 26.11.12

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

41. Servicii de pregătire în sectorul
restaurantelor, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment
și sport, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte altele decât cele publicitare, activități
culturale, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de recreere,
coordonare de evenimente de divertisment,
consultanță privind organizarea de competiții
culinare, organizare de conferințe, servicii
de divertisment muzical cu jazz, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de spectacole în direct, spectacole muzicale,
reprezentații muzicale în direct, organizare
de festivaluri legate de muzica, organizarea
spectacolelor, organizarea de spectacole
culturale, organizare de spectacole vizuale,
organizare de spectacole muzicale, fotografie,
productie audio si video si fotografie, instruire in
fotografie, servicii ale unui fotograf, editare de
fotografii, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii de club
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(divertisment sau educaţie), servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, servicii de
amuzament, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, organizare de divertisment
pentru nunți, servicii de cluburi de noapte
(divertisment).
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, restaurante cu autoservire, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente și băuturi, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere,
organizare și furnizare de cazare temporară,
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, servicii oferite de catering,
servicii de catering mobil, servicii de catering
hotelier, închiriere de echipament de catering.,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), restaurante de delicatese,
servicii ale bistrourilor, servicii de cazare pentru
evenimente, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), servicii oferite de ceainării.

───────

(210) M 2021 01820
(151) 08/03/2021
(732) EMILIAN SRL, DRUMUL DN1 KM

302+545, JUD. SIBIU, COMUNA
ŞELIMBĂR, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ŞOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021608,
ROMANIA

(540)

EMILIAN auto sibiu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Dark Blue C, Pantone 2151 C), roşu
(Pantone 235 C )

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

12. Accesorii aerodinamice pentru caroserii
auto, adaptoare pentru lamele ștergătoarelor
vehiculelor, alarme electronice antifurt pentru
vehicule, ambreiaje cu gheare pentru vehicule
terestre, amortizoare de suspensie pentru
autovehicule, amortizoare de suspensie pentru
vehicule, amortizoare de torsiune pentru
vehicule, amortizoare de șoc hidraulice rotative
pentru vehicule, amortizoare de șocuri sub formă
de componente ale suspensiilor vehiculelor,
amortizoare hidraulice rotative pentru vehicule,
amortizoare pentru suspensii pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, amortizoare sub
formă de componente ale suspensiilor pentru
vehicule, antiorbire (dispozitive - pentru
vehicule), apărătoare de soare sub formă
de componente de caroserie pentru vehicule,
arcuri amortizoare pentru vehicule, arcuri de
suspensie pentru vehicule, arcuri elicoidale
pentru suspensii de vehicule, arcuri lamelare
metalice pentru suspensii de vehicule, arcuri
lamelare pentru suspensii de vehicule, arcuri
pentru amortizarea șocurilor sub formă de
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componente ale suspensiilor pentru vehicule,
arcuri pentru amortizarea șocurilor, pentru
vehicule, arcuri pentru sisteme de suspensie
pentru vehicule, arcuri pentru sistemele de
suspensie ale vehiculelor, arcuri penumatice
pentru componentele sistemului de suspensie
auto folosite la amortizarea șocurilor la scaunul
și cabina șoferului, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pneumatice pentru amortizarea șocurilor în
cabina șoferului, articole de fierărie pentru frâne
(vehicule), articulații homocinetice (componente
de vehicule), axe de împingere pentru a
modifica sarcina utilă a vehiculelor, bare de
torsiune pentru vehicule, bare pentru scaun
(componente de vehicule), bare pentru scaun
(piese de vehicule), bare în formă de t
pentru schilifturi, benzi de protecție cu inserții
reflectorizante pentru uși de vehicule, benzi
de protecție pentru caroserii de vehicule,
benzi de protecție pentru uși de vehicule,
benzi de tracțiune pentru pneuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, benzi parasolare pentru parbrizele
vehiculelor, benzi parasolare pentru vehicule,
biele pentru vehicule terestre, cu excepția celor
care intră în alcătuirea motoarelor, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre, bucșe
pentru vehicule, burdufuri ax planetar pentru
vehicule, burdufuri pentru schimbătoare de
viteză destinate autovehiculelor, bușoane pentru
rezervoare de benzină pentru vehicule, cabluri
de frână pentru vehicule, cadru de tractare
din metal pentru vehicule, capace de închidere
pentru rezervoare de combustibil ale vehiculelor,
capace pentru rezervor pentru vehicule,
caroserie pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule motorizate, caroserii, caroserii izolate
pentru vehicule, caroserii pentru autovehicule,
caroserii pentru vehicule cu motor, cilindri
de amortizare (componente ale vehiculelor),
cilindri de compensare pentru sistemele de
frânare ale vehiculelor, cilindri de frână pentru
vehicule, cilindri de roată pentru vehicule, cilindri
principali de frână, căptușeli adaptate pentru
zona de încărcare a vehiculelor, căptușeli de
acoperiș pentru vehicule, circuite hidraulice
pentru vehicule, coloane de direcție pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), coloane de suspensie pentru
vehicule, componente de frânare pentru
vehicule, componente de frână pentru vehicule,
componente pentru caroserii de vehicule,
conducte de combustibil pentru vehicule,
conectori hidraulici pentru vehicule, console
care constituite componente pentru habitaclul

vehiculelor, containere pentru transportul
animalelor sub formă de caroserii de vehicule,
coșuri de gunoi adaptate pentru folosirea în
vehicule, curele din cauciuc pentru transmisii
de vehicule terestre, cutii pentru mănuși pentru
vehicule, cușete pentru vehicule, deflectoare de
aer pentru vehicule, deflectoare de vânt pentru
vehicule, deflector anti-insecte, componente
structurale de vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, dispozitive antiorbire pentru vehicule,
dispozitive combinate cu arcuri și amortizoare
de șocuri pentru vehicule, dispozitive de
reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive de vehicule pentru
imobilizarea capului, dispozitive și echipament
antifurt, de securitate și siguranță pentru
vehicule, dispozitive electronice antifurt pentru
vehicule, elemente componente pentru caroserii
de vehicule, elice pentru vehicule, etriere de
frână pentru vehicule, extensii pentru pasajul
roții, ferestre de vehicule care conțin sisteme
de încălzire, ferestre pentru vehicule care
conțin antene pentru recepționare radio, frâne
cu con de fricțiune pentru vehicule terestre,
frâne cu disc, frâne cu disc pentru vehicule
terestre, frâne electronice pentru vehicule,
frâne pentru roți, frâne pentru vehicule, frână
(saboți de -) pentru vehicule, frâne (segmenți
de - pentru vehicule), furci frontale pentru
motociclete, furci pentru camioane elevatoare
cu furcă, fuzete pentru osii, garnituri pentru
frână, garnituri pentru frână pentru vehicule,
geamuri de vehicule, geamuri-lunetă pentru
vehicule, grilaje de radiatoare din materiale
nemetalice pentru vehicule, grilaje de radiator
pentru vehicule, grilaje metalice de radiatoare
pentru vehicule, hayoane (piese de vehicule
terestre), huse adaptate pentru vehicule, huse
de protecție (ajustabile) pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse de scaune ajustabile, tip mărgele, pentru
vehicule, huse detașabile (ajustabile) pentru
scaune de vehicule, huse pentru scaune de
autovehicule (adaptate), huse pentru scaune
de autovehicule (croite pe formă), huse pentru
scaune de vehicule, huse pentru suporturi de
difuzoare pentru vehicule, huse pentru tetiere
de vehicule, huse pentru volan, huse pentru
volane de vehicule, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, huse protectoare ajustate
pentru scaunele din vehicule, huse protectoare
ajustate pentru vehicule, huse retractabile
pentru vehicule transportatoare de mărfuri, huse
semiajustabile pentru vehicule, interioare de
protecție pentru vehicule, jaluzele adaptate
pentru vehicule, jaluzele pentru geamurile
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vehiculelor, lame pentru ștergătoare de parbriz
pentru vehicule, monturi cu cârlig de remorcare,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
mânere de portiere pentru vehicule terestre,
mânere de schimbătoare de viteze pentru
vehicule, ocheți de remorcare, organizatoare de
interior pentru vehicule, învelișuri aerodinamice
pentru vehicule, învelișuri de protecție pentru
nișe tapițate în interiorul vehiculelor, părți și
accesorii pentru vehicule terestre, organizatoare
de spătare adaptate pentru folosirea în
automobile, osii, panouri de caroserie pentru
vehicule, panouri de protecție contra căldurii
pentru vehicule, panouri de încleștare pentru
caroserii de vehicule, panouri interioare pentru
vehicule, panouri de caroserie izolate pentru
vehicule, parasolare (piese pentru vehicule),
parasolare pentru automobile, parasolare
utilizate la vehicule, paravane despărțitoare
pentru vehicule, parașocuri pentru vehicule,
parbrize pentru vehicule, perne adaptate pentru
utilizare în vehicule, piese ale sistemelor de
frânare (vehicule) fabricate din materiale cu
proprietăți de fricțiune, piese de caroserie pentru
vehicule, placări pentru vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, platforme elevatoare
pentru vehicule, plăcuțe de frână cu discuri
pentru sistemele de frânare a vehiculelor, plăcuțe
de frână pentru vehicule, plăcuțe pentru frâne
cu discuri la vehicule, plăcuțe pentru frânele
cu discuri din cadrul sistemelor de frânare
ale vehiculelor, polițe de portbagaj pentru
vehicule, pompe cu aer comprimat (accesorii
pentru vehicule), portiere de vehicule, portiere
laterale pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
prelate adaptate (croite pe formă) pentru
vehicule, prelate adaptate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate pentru
vehicule, protecții laterale pentru vehicule,
protecții laterale sub formă de părți structurale
pentru vehicule, protecții pentru aripi pentru
vehicule terestre, protecții împotriva zgârieturilor
pentru vehicule, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, rafturi adaptate pentru a fi folosite
în vehicule, reazeme nemetalice sub formă
de componente pentru vehicule, rezervoare de
carburant pentru vehicule, rezervoare din plastic
de combustibil pentru vehicule, rotoare pentru
frânele cu discuri din cadrul sistemelor de frânare
ale vehiculelor, roți, pneuri și șenile, saboți
de frână de vehicule, saboți de frână pentru
vehicule, scaune de curse pentru automobile,
scaune de lemn pentru vehicule, șasiuri de
vehicule, șasiuri pentru vehicule, scaune de
vehicule, scaune sport pentru automobile,
scrumiere pentru vehicule, scuturi pentru partea

inferioară a vehiculelor, secțiuni de rezistență
pentru cadrele șasielor de vehicule, segmenți
de frâne pentru vehicule, sertare pentru spătarul
scaunului special adaptate pentru vehicule,
servovalve hidraulice sub formă de piese de
sisteme hidraulice pentru vehicule, servovalve
hidraulice sub formă de piese pentru sistemele
de frânare ale vehiculelor, seturi de frâne
pentru vehicule, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule, sisteme de frânare pentru vehicule
și piese pentru acestea, sisteme de frână
pentru vehicule, sisteme de șasiu modular
pentru vehicule, sisteme hidraulice de comandă
pentru vehicule, sisteme și componente ale
sistemelor de frânare antiblocare, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule, spoilere
pentru vehicule, spătare adaptate pentru utilizare
în vehicule, spătare pentru motociclete, spătare
pentru scaune de vehicule, structuri monococă
pentru vehicule, subsisteme de scaune pentru
vehicule (componente ale scaunelor, protecții
laterale, sisteme de reținere), ștergătoare
pentru farurile mașinilor, suporturi de pahare
pentru vehicule, suporturi pentru băuturi pentru
vehicule, suporturi pentru pungi din plastic
adaptate pentru folosirea în vehicule, suspensii
pentru vehicule, tablouri de bord, tamburi
de frână pentru vehicule, tampoane pentru
amortizoarele vehiculelor, tapițerie din piele
pentru scaune de vehicule, tapițerie din piele
pentru vehicule, tapițerie pentru automobile,
tapițerie pentru scaune de vehicule, tăvițe
pentru scaune adaptate pentru vehicule,
tetiere pentru vehicule, timonerie de direcție
pentru vehicule, torpedouri pentru automobile,
trenuri de mașini, trepte pentru automobile,
turbine cu gaze pentru vehicule terestre,
turbine pentru vehicule terestre, vehicule
(parașocuri de -), vehicule (prelate adaptate
pentru), volane pentru vehicule, suporturi
exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
vehicule, vehicule adaptate pentru persoane cu
dizabilități, vehicule autonome, vehicule care
conțin autoîncărcător cu elevator cu cupe,
vehicule care funcționează pe bază de energie
eoliană, vehicule cu autoîncărcare, vehicule cu
roți, vehicule de transport autonome, vehicule
de transport marfă, vehicule de încărcare
autopropulsate, vehicule electrice, vehicule
pentru transportul animalelor, vehicule pentru
transportul pasagerilor, autovehicule pentru
pasageri, vehicule ghidate automat, vehicule
hibride, vehicule terestre și mijloace de transport,
vehicule vândute la set
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese
pentru automobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de comandă computerizată de stoc, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru
clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, organizare de prezentări de
firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenţii de import și export,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii.
37. Curățarea motoarelor electrice, curățarea
rezervoarelor, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea motoarelor electrice,

furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de automobile, gresaj de
motoare, furnizarea de informații în domeniul
reparațiilor, înlocuirea bateriilor, înlocuirea
frânelor, înlocuirea luminilor, înlocuire de
acumulatori, instalare de echipamente electrice
și electronice în automobile, instalare de
electromotoare și motoare, instalare de parbrize,
instalare de simulatoare de vehicule, instalare,
reparare și întreținere de radiatoare pentru
motoare, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, instalare și reparații de aparate
electrice, întreținere și reparare de transmisii
automate, întreținere și reparare de angrenaje,
întreținere și reparare de osii și de piese pentru
acestea, întreținere și reparații de motoare,
întreținerea de motoare cu combustie internă,
echilibrare anvelope, echilibrarea (alinierea)
de anvelope, echilibrarea roților, montare și
reparații de anvelope de vehicule, montarea
anvelopelor, vulcanizarea pneurilor (reparații),
recanelarea anvelopelor, reșaparea pneurilor,
rotația și echilibrarea anvelopelor, servicii de
montare anvelope, vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații), vulcanizarea pneurilor
(reparație), înlocuire de anvelope, îndepărtarea
ruginii, îndepărtare de pete, instalare de
dispozitive pentru prevenirea furtului, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
întreținere și reparare de transmisii manuale,
lustruire (curățare), pulverizarea vopselei,
recondiționarea ambreiajelor, recondiționarea
electromotoarelor și motoarelor uzate sau
parțial distruse, recondiționarea mașinilor, a
motoarelor și a mașinilor de forță uzate sau
parțial distruse, recondiționarea mașinăriilor,
recondiționarea motoarelor uzate sau parțial
distruse, recondiționarea osiilor, recondiționarea
utilajelor uzate sau parțial distruse, reconstrucție
de osii, reconstruire și recondiționare de
motoare, refabricarea de motoare, reîncărcare
de baterii și acumulatori, reparare de axe
pentru mașini, reparare de axe pentru vehicule,
reparare de filtre pentru mașini, electromotoare
și motoare, reparare de piese de motoare,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
reparații de mașini, reparații sau întreținere
de instalații de spălare a vehiculelor, revizia
motoarelor, revizie generală a motoarelor, revizii
generale de utilaje, servicii de consiliere cu
privire la montarea motoarelor, servicii de
consiliere cu privire la instalarea cutiilor de
viteze, servicii de consiliere cu privire la
montarea accesoriilor, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea plăcilor de calibrare,
servicii de curățare prin degresare, servicii
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de curățare prin sablare, servicii de izolare,
servicii de lubrifiere, servicii de parcare cu valet
pentru mașini, servicii de reparare a motoarelor,
servicii de spălare de autovehicule, servicii de
spălare cu presiune, servicii mecanice, spălarea
autovehiculelor, spălarea mașinilor, spălătorii cu
autoservire, tinichigerie (reparaţii), transport cu
troliul de mașini în legătură cu instalații, reparații
și construcții, tratament anticoroziv, tratamente
contra ruginii, vopsire prin pulverizare, vopsire
și lăcuire, vopsire, pentru suprafețe interioare și
exterioare, vopsirea metalului prin pulverizare
39. Furnizare de informații despre servicii de
parcare a vehiculelor, furnizare de informații
despre închirierea de sisteme de parcare
mecanice, închiriere de garaje și de locuri
de parcare, închiriere de locuri de parcare și
garaje pentru vehicule, închiriere de sisteme
mecanice de parcare, închirierea de locuri de
parcare, servicii de parcare , servicii de parcare
a vehiculelor, prestare de servicii de parcuri de
auto și parcări, punere la dispoziție de spații
de parcare pentru mașini, servicii de rezervare
de locuri de parcare, servicii de depou pentru
depozitarea vehiculelor, servicii de depozitare în
garaj, servicii de garaje pentru parcare, închirieri
de locuri de parcare în garaj, închirieri de spații
de parcare pentru vehicule, servicii de parcare
cu valet, servicii de parcări de autovehicule,
servicii de parcări de mașini, servicii pentru
staționarea vehiculelor, furnizare de vehicule
închiriate, furnizare de vehicule închiriate
pentru transportul de pasageri, închiriere cu
contract de autovehicule, închiriere de autobuze,
închiriere de autocare, închiriere de automobile,
închiriere de automobile-caravană, închiriere
de autoîncărcătoare cu furcă, închiriere de
autovehicule, închiriere de autovehicule rutiere,
închiriere de autovehicule terestre, închiriere
de camioane, închiriere de componente de
vehicule, închiriere de mașini, închiriere de
mașini electrice, închiriere de mijloace de
transport rutier, închiriere de portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, închiriere de remorci,
închiriere de remorci pentru automobile,
închiriere de remorci rutiere, închiriere de
roabe, închiriere de scutere pentru transport,
închiriere de tractoare, închiriere de încărcătoare
cu furcă, închiriere de vehicule, închiriere de
vehicule de agrement, închiriere de vehicule
pe bază de contract, închiriere de vehicule
pentru marfă, închiriere de vehicule pentru
pasageri, închiriere de vehicule rutiere, închiriere
de vehicule terestre, închirierea de automobile
de curse, închirierea de camioane, închirierea de
portbagaje de capotă pentru vehicule, închirierea
de roabe, închirierea de vehicule dotate cu GPS,

închirierea mijloacelor de transport, închirierea
pe bază de contract a vehiculelor pentru
transport, închirierea vehiculelor, închirieri de
automobile, închirieri de autovehicule, închirieri
de biciclete, închirieri de camioane, închirieri
de camioane în sistem leasing, închirieri de
camioane și remorci, închirieri de camioane
și vehicule, închirieri de mașini, închirieri de
motociclete, închirieri de remorci, închirieri de
roabe, închirieri de transportatoare de mașini,
închirieri de vehicule, închirieri de vehicule
comerciale, închirierea de portbagaje de capotă
pentru vehicule, închirieri de vehicule de
tracțiune și remorci, închirieri de vehicule de
transport, închirieri de vehicule motorizate,
închirieri de vehicule pe bază de contract,
închirieri de vehicule pentru transport, închirieri
de vehicule terestre, închirieri de vehicule,
în special de automobile și autocamioane,
rezervare de mașini de închiriat, servicii de
folosire în comun a autovehiculelor, servicii de
leasing auto, servicii de leasing de autovehicule,
servicii de localizare a vehiculelor, servicii de
închiriere de autovehicule, servicii de închiriere
de autovehicule terestre, servicii de închiriere
de mașini, servicii de închiriere de remorci
rutiere, servicii de închirieri de automobile,
servicii de închirieri de autovehicule, servicii de
închirieri de mașini cu șofer, servicii de rezervare
pentru închiriere de automobile, servicii de
rezervare pentru închiriere de vehicule, servicii
de utilizare de biciclete la comun, transport
cu automobile închiriate, închiriere de vehicule,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare.

───────

(210) M 2021 01821
(151) 08/03/2021
(732) MATEI UNITRANS S.R.L., P-TA

MORII NR. 6, SC.B, AP.24, JUD.
BISTRITA NĂSĂUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR.33, ET.1, AP.7, JUD
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

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

39. Transport terestru de călători, transport
terestru de pasageri, închirierea mijloacelor de
transport, transport rutier de călători, servicii de
transport rutier, consultanță profesională privind
transportul, organizarea transportului de mărfuri,
organizarea transportului de pasageri, transport
și depozitare de bunuri, transport și livrare
de bunuri, transport de pasageri cu autocarul,
organizare de transport și călătorii, servicii
de organizare a transportului, rezervări pentru
călătorii, rezervări pentru transport , servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, servicii
pentru realizarea rezervărilor de călătorie,
servicii de rezervări de circuite turistice, servicii
computerizate de rezervări pentru transportul
pasagerilor, rezervări prin agenții de tururi de
oraș, rezervări de locuri pentru diverse forme de
transport, servicii specifice agențiilor de turism și
servicii de rezervări, servicii specifice agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport, servicii de turism, servicii de
ghizi de turism, servicii de rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe.

───────

(210) M 2021 01822
(151) 08/03/2021
(732) ASOCIATIA SMART FACTORY

ROMANIA FABRICA
INTELIGENTA ROMANIA, STR.
EMIL CIORAN NR. 4, SALA IE
105, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

SMART FACTORY
ROMANIA Innovative &

competitive manufacturing

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.15.09; 26.04.07

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

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

9. Sisteme de inteligență artificială, portaluri
inteligente pentru comunicare, software de
inteligență artificială, software pentru contracte
inteligente, roboți umanoizi cu inteligență
artificială, dispozitive inteligente pentru controlul
motoarelor, software pentru procese de
fabricație inteligente, software de inteligență
artificială pentru analiză, portaluri inteligente
pentru analiza de date în timp real, comenzi
de sistem pentru procese de fabricație
inteligente, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, portaluri inteligente pentru
pre-procesare de date, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru integrarea inteligenței artificiale și
învățării automate în tehnologia de lucru
cu volume mari de date, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
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pentru orașe inteligente, software educațional,
software pentru master în educație, softuri
educaționale destinate copiilor, aplicații de
calculator educative descărcabile, aplicații
educative pentru tablete descărcabile, suporturi
media educative descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, softuri educative,
software educațional de calculator pentru copii,
software pentru studenți.
35. Servicii de informaţii competitive, servicii
de informaţii privind marketingul, servicii în
domeniul afacerilor (business intelligence),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, organizare de licitații
virtuale interactive, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afișate pe ecrane de
televiziune, marketing digital, închiriere de
panouri publicitare digitale, servicii de publicitate
digitală, servicii de marketing furnizate prin
intermediul rețelelor digitale, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare),
închiriere de panouri publicitare, închiriere de
panouri în scopuri publicitare, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 9, 16, 20, 25,
28 (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii pentru promovarea exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de

promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de publicitate și de promovare de vânzări,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de consultanță privind promovarea de vânzări,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
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de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
programe de premiere, promovarea vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin acordarea
de puncte de fidelizare pentru folosirea de
cărții de credit, administrare de programe cu
premii de fidelitate, organizarea de trageri
la sorți cu premii în scopuri promoționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
de informaţii şi consultanţă pentru carieră
(cu excepţia consultanţei educaţională sau de
formare), organizare şi coordonare de târguri
de recrutare, realizare de târguri şi expoziţii
virtuale online cu scop publicitar sau comercial,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicitate online printr-o reţea informatizată de
comunicaţii, servicii privind constituirea de reţele
pentru îmbunătăţirea carierelor.
38. Furnizarea unui avizier interactiv online,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de difuzare și comunicații interactive,
comunicare prin răspuns vocal interactiv (IVR),
transmisie de software de divertisment interactiv,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, transmisie de sunete prin rețele
multimedia interactive, servicii de comunicații
interactive cu ajutorul calculatorului, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, servicii de
comunicații digitale, servicii de transmisii digitale,
transmitere digitală de date, transmisia de

fișiere digitale, transmisie de informații digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
digitală de date pe internet, comunicare prin
terminale analog și digitale de calculator,
transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicații, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, furnizarea de
instalații de comunicare pentru interschimbarea
datelor digitale, comunicare prin intermediul
terminalelor de calculator analogice și digitale,
transmitere de semnale audio și/sau video
digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului
la platforme de internet în scopul schimbului
de fotografii digitale, comunicații prin terminale
de calculator, prin transmisie digitală sau prin
satelit, servicii de telecomunicații, respectiv,
servicii ISDN (rețea cu servicii digitale integrate),
închiriere de facsimile, servicii pentru conferințe
în rețea, servicii de conferințe pe web.
41. Furnizarea educației, formarea echipelor
(educație), educație și instruire, consiliere
în carieră (educație), educație vocațională
pentru tineri, servicii de educație tehnologică,
educație în domeniul informaticii, furnizarea de
informații în materie de educație, servicii de
conferințe, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizare de
cicluri de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de conferințe în
domeniul instruirii, organizarea și conducerea de
conferințe, coordonare de conferințe de afaceri,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de seminarii, realizarea de seminarii, organizare
de seminare de instruire, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de seminarii și
congrese, organizare de seminare de pregătire
continuă, organizare de ceremonii de decernare
de premii, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, organizare și găzduire
de ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoașterea meritelor,
organizare de gale, acordarea de premii în
educaţie, organizare şi coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, acreditare (certificare)
de performanţe educaţionale, administrarea
serviciilor educaţionale, cursuri de pregătire în
domeniul cercetării și dezvoltării, cercetare în
domeniul educaţiei, consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu privire
la educaţie), consiliere în carieră (educaţie),
servicii de consiliere în carieră (consiliere
educativă sau instruire), pregătire informatizată
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în materie de consiliere în carieră, servicii de
consiliere şi informare privind cariera (asistenţă
educaţională şi de instruire), consultanţă
profesională referitoare la educaţie, consultanţă
în domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de evenimente educative, servicii de consultanţă
în domeniul educaţiei, servicii de consultanţă
în domeniul educaţiei antreprenoriale, creare
(redactare) de conţinut educaţional pentru
podcasturi, furnizare (difuzare) de materiale
educative, educaţie vocaţională pentru tineri,
educaţie preşcolară, elaborare de manuale
educative, furnizarea educaţiei, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, publicarea de materiale
multimedia online, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei furnizate on-line dintr-
o baza de date computerizata sau de pe
internet, instruire educativă, servicii educative
şi de instruire, cursuri de instruire în tabere
educative, orientare profesională (consiliere în
domeniul educaţiei sau formării), publicare de
materiale educative, publicare de cărţi educative,
publicare de texte educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale tipărite în domeniul educativ, servicii
de consultanţă privind subiecte academice,
servicii specifice şcolilor (educaţie), sisteme de
joc (divertisment, educaţie), servicii educative
oferite de şcoli, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, tabere
de vară (divertisment şi educaţie), servicii de
educaţie, instruire şi divertisment, servicii de
cluburi (divertisment sau educaţie), servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
educaţie şi formare în domeniul muzicii şi
divertismentului, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de activităţi educative
pentru tabere de vară, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare şi realizare de târguri cu
scop cultural sau educaţional, organizare de
congrese şi de conferinţe în scopuri culturale
şi educative, furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educaţională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiţii educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziţii educaţionale,
organizare de jocuri educaţionale, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de seminarii
educaţionale, simpozioane pe teme de educaţie,
organizarea de conferinţe educaţionale anuale,
organizarea de concursuri (educaţie sau

divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educaţie, organizare de conferinţe referitoare
la educaţie, organizare de expoziţii în scopuri
educative, organizare şi conducere de conferinţe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educaţiei, organizarea de convenţii în scopuri
educaţionale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educaţie, organizare şi găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educaţie, organizarea
şi susţinerea de târguri de educaţie, organizare
de examinări şi teste în domeniul educaţiei,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, producţie de
programe educative de televiziune, producţie
de filme în scopuri educative, producţie de
înregistrări educative audio şi video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicaţii periodice,
furnizare de publicaţii electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare şi editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educaţie universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, stabilirea
de standarde educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii educaţionale de tip coaching,
servicii educaţionale furnizate de licee,
servicii educaţionale furnizate de colegii,
servicii de educaţie furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaţionale
furnizate de universităţi, furnizare de teste
educative, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de competiţii, organizare
de competiţii în scopul instruirii, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaţionale,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaţionale de schimb
de experienţă pentru studenţi, organizare şi
coordonare de târguri în scopuri academice,
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servicii universitare (educaţie), furnizarea
de învăţământ în universităţi sau colegii,
coordonare de cursuri de învăţământ la distanţă,
la nivel universitar, servicii de învăţământ la
distantă oferite online, transfer de know-how
(instruire), organizare de seminarii si conferinte,
organizarea de seminarii în scopuri recreative,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe referitoare la
divertisment, organizare de conferințe în materie
de activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, producție și închiriere de
materiale educaționale și de pregătire, producție
de programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție
de filme în scopuri educaționale, producție
de înregistrări educative audio și video,
publicare de publicații periodice, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile, publicare
de cărți și periodice electronice online,
publicare și editare de materiale tipărite,
altele decât cele publicitare, servicii de
educație universitară, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, organizare de
competiții, organizare de competiții în scopul
instruirii, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizarea de activități
educative destinate studenților, organizarea
de cursuri educative destinate studenților,
dezvoltare de programe internaționale de
schimb de experiență pentru studenți,
organizare și coordonare de târguri în scopuri
academice, învățământ în universități sau
colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării
(instruire), servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, educație
preșcolară, furnizarea educației, furnizarea

informaţii în domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, servicii educative și de
instruire, orientare profesională (consiliere în
domeniul educației sau formării), publicare
de cărți educative, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
tabere de vară (divertisment și educație),
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, organizare și realizare de târguri cu
scop cultural sau educațional, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de competiții educative,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de jocuri educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare de întâlniri pe teme
de educație, organizarea și susținerea de târguri
de educație, organizare de examinări și teste în
domeniul educației.
42. Furnizare de informații tehnologice despre
inovații ecologice, cercetare în domeniul
inteligenței artificiale, consultanță tehnologică
în domeniul inteligenței artificiale, furnizarea
de programe de calculator cu inteligență
artificială în rețele de date, platforme pentru
inteligență artificială sub formă de software
ca serviciu (SaaS), furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele
de date, platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
găzduire de aplicații interactive, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, găzduire de facilități on-
line pentru efectuarea de discuții interactive,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
actualizare de software pentru telefoane
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inteligente, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, stocare digitală distribuită, codificare
de imagini digitale, găzduire de conţinut digital,
digitalizarea documentelor (scanare), gestionare
de active digitale, compresia digitală a datelor
computerizate, servicii de grafică digitală (servicii
de prelucrare a imaginilor digitale), conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital, digitalizare de sunete și imagini,
dezvoltare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, proiectare de
hardware pentru prelucrarea semnalelor digitale,
servicii tehnice de descărcare de date digitale,
dezvoltare de componente hardware pentru
procesarea semnalului digital, furnizare de
facilități informatice pentru stocarea electronică
de date digitale, dezvoltare și proiectare de
suporturi digitale pentru sunet și imagine,
găzduire de spațiu de memorie pe internet
pentru stocarea de fotografii digitale, găzduirea
unui site pentru stocare electronică de fotografii
digitale și videoclipuri, cercetare tehnologică,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinic, programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru, inginerie, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
design de arte grafice, proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, cercetare mecanică, prospectarea
petrolului, sondaje referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, servicii
tehnologice, cercetare privind tehnologia, servicii
tehnologice științifice, consultanță profesională
privind tehnologia, servicii de proiectare
tehnologică, servicii de analiză tehnologică,
servicii de consiliere tehnologică, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
cercetare științifică și tehnologică în domeniul
dezastrelor naturale, servicii de explorări în
domeniul industriei petroliere, a gazului și

miniere, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medical, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, cercetare în domeniul protecţiei mediului,
furnizarea de informaţii ştiinţifice, consiliere şi
consultanţă cu privire la reducerea emisiilor
de carbon, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică, stilizare (proiectare
industrială), topografie, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, analiza
apei, consultanţă în proiectarea site-urilor
web, proiectare științifică și tehnologică,
analize în domeniul ingineriei tehnologice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
compilare de informații privind tehnologia
informației, furnizare de informații privind
tehnologia informației, servicii de informare
privind tehnologia informației, studii tehnologice
referitoare la mașini-unelte, aviz de specialitate
în domeniul tehnologiei, servicii pentru
furnizarea de informații tehnologice, furnizare
de informații despre cercetarea tehnologică,
servicii de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor, cercetări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, furnizare de informații în
domeniul tehnologiei științei, servicii de asistență
în domeniul tehnologiei informației, furnizare de
informații tehnologice despre inovații ecologice,
servicii tehnologice și cercetare în acest
domeniu, servicii de informare în domeniul
tehnologiei informației, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, servicii de
consultanță în domeniul dezvoltării tehnologice,
consultanță în domeniul tehnologiilor referitoare
la calculatoare, dezvoltare de tehnologii de
protecție a rețelelor electronice, servicii de
consultanță în materie de cercetare tehnologică,
cercetare în domeniul tehnologiei de prelucrare
a semiconductoarelor, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru energie, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru motoare, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru comunicații, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei mediului înconjurător,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, servicii de inginerie
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privind tehnologia de prelucrare a datelor, servicii
de consultanță în materie de tehnologie de
control, servicii de inginerie în materie de
tehnologie a informației, proiectare și dezvoltare
de tehnologii noi pentru alte persoane, servicii
de consiliere tehnologică privind analiza tehnică
a utilajelor, servicii de consiliere tehnologică
referitoare la programe pentru calculator,
consultanță tehnologică în domeniile producției
și utilizării de energie, servicii de consultanță în
materie de tehnologie a informației (IT), servicii
de consultanță în domeniul calculatoarelor și al
tehnologiei informației, servicii de consultanță
și informații despre arhitectura și infrastructura
tehnologiei informației, furnizare de informații
on-line, dintr-o bază de date electronică
sau de pe internet, în domeniul cercetării
tehnologice, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online.

───────

(210) M 2021 01829
(151) 09/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PETRECEM K LUMEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi

serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────
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(210) M 2021 01830
(151) 09/03/2021
(732) ASOCIATIA ELECTROCONS

- O VIATA MAI BUNA, BD-
UL BIRUINTEI (DN3) NR. 165
CAMERA NR.1, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

ASOCIATIA ELECTROCONS
O VIATA MAI BUNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.11

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

clase:
36. Organizare de colete de binefacere,
administrarea şi monitorizarea fondurilor
caritabile, organizarea de acţiuni de colectare de
fonduri, organizarea de colectare de fonduri de
binefacere, organizarea colectărilor, organizare
de aranjamentepentru facilitarea donaţiilor
caritabile, sponsorizare financiară, strângere de
fonduri caritabile, acordarea de burse şcolare
şi burse universitare, sponsorizare financiară şi
finanţare pentru tratamente medicale.

───────

(210) M 2021 01831
(151) 09/03/2021
(732) ELECTROCONS PROIECT S.R.L.,

BD-UL BIRUINŢEI (DN3), NR. 165,
BIROU NR. 1, ET. 2, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

ECP

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 01.15.03; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Blocuri de alimentare (transformatoare),
surse de alimentare (transformatoare), surse de
alimentare electrice, surse de alimentare pentru
reţea de alimentare cu electricitate, staţii de
alimentare pentru autovehicule electrice.
37. Servicii de lucrări electrice (subcontractare),
lucrări de construcţii subterane legate de
cablajele electrice, servicii de instalaţii electrice,
recondiţionare, reparare şi întreţinere a
instalaţiilor electrice, reparare de echipamente
electrice şi de instalaţii electrotehnice.

───────

(210) M 2021 01832
(151) 09/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BURLACITA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
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platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 01833
(151) 09/03/2021
(732) SC STEEL VISION SRL, STR.

SIMION PRODAN PROBU NR.
4-6, BL. 1A, ET.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400000, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CĂSUŢELE CĂLĂTOARE

(531) Clasificare Viena:
01.03.06; 05.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fed102), negru (HEX #303030), verde
închis (HEX #266d35), verde deschis
(HEX #42a557)

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

39. Închirierea vehiculelor.
───────
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(210) M 2021 01834
(151) 09/03/2021
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

"CLEOPATRA" MAMAIA,
COMPLEX CLEOPATRA,
STATIUNEA MAMAIA, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CLEOPATRA RUGBY

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 02.09.04; 26.03.01; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 01835
(151) 09/03/2021
(732) ATELIER DE TORTURI ȘI

PRAJITURI SRL, STR. HOREA,
NR. 17, JUDEŢ BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRITA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Mici Delicii

(531) Clasificare Viena:
08.01.07; 08.01.17; 08.01.24; 29.01.15;
26.01.01; 25.01.19; 25.01.25

(591) Culori revendicate:alb, roz, mov, rosu,
visiniu, albastru, portocaliu, galben,
auriu

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

30. Sirop de agave (îndulcitor natural), ienibahar
(condiment), cafea, ceai, cacao şi cafea
artificială, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi
sago, făinăşi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată), cereale preparate
pentru consum uman respective: fulgi de ovăz,
fulgi de porumb, orz decorticat, bulgur, musli,
pastă de migdale, produse de cofetărie cu
migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară(bicarbonat de
sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
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burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză(sandvişuri), gumă
de mestecat , gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară(mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de porumb/
făină nerafinată de porumb esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie ), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge, ghimbir pudră,
turtă dulce, glucozăpentru uz culinar, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremăde tartar de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie), cremă
din ouăşi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţăde lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi

tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţăpentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţăcomestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie ), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie )/pastile (produse de
cofetărie ), macaroane, macarons, biscuiţi
cu malţ, extract de malţalimentar, malţpentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie
din fructe, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre
pentru fabricarea îngheţatei, praline, propolis/
clei de albine de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, hârtie
de orez comestibilă, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran (asezonare),
sago, sare pentru conservarea alimentelor,
sandvişuri, sosuri (condimente), agenţi de legare
pentru cârnaţi, apă de mare pentru gătit,
produse de asezonare, algă marină(condiment),
seminţe procesate folosite pentru asezonare,
griş, biscuiţi din orez, seminţe de susan
(produse de asezoanre), fulgi de gheaţă cu
fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri (produse de patisserie), pateuri cu
ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat napolitane
din hârtie comestibilă, macarons din nucă de
cocos, capsule de cafea, umplute, apă de flori
de portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț.
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43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de pensiune, servicii de rezervări
la pensiuni, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
servicii de rezervări de hoteluri, închirierea
aparatelor de iluminat, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, furnizare de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01837
(151) 09/03/2021
(732) MINDHIVE SOFTWARE SRL,

STR OVIDIU COTRUS, NR 2/A,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

MINDHIVE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05;
26.05.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FFA30B), alb (HEX #FFFFFF), negru
(HEX #000000)

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

42. Servicii IT, administrare de servere,
actualizarea paginilor web pentru terți,
actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
cercetare privind prelucrarea de date, cercetare
privind tehnicile de telecomunicații, cercetare
în domeniul inteligenței artificiale, cercetare
în domeniul tehnologiei informației, cercetare
în domeniul tehnologiei pentru procesarea
datelor, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, dezvoltare de calculatoare,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
sisteme computerizate, diagnoza problemelor la
hardware-ul de calculator folosind un software,
exploatare de date, furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
furnizori de servicii externalizate în domeniul
tehnologiei informației, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru
terți, proiectare de sisteme de stocare a
datelor, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare, creare
și programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare și
dezvoltare de sisteme informatice, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea
de date, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, rezervarea
problemelor de hardware și software pentru
computere, servicii de proiectare și programare
informatică, servicii de rețele informatice,
servicii de transfer de date, servicii informatice
de analiză de date, servicii tehnologice în
domeniul calculatoarelor, servicii în domeniul
managementului proiectelor informatice, studii
de analiză comparată referitoare la eficiența
sistemelor informatice, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
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(210) M 2021 01838
(151) 11/03/2021
(732) PFA SOSU GEORGETA-IULIANA,

STRADA SF. MARIA NR. 95,
JUDEȚUL IAȘI, BARNOVA, IAȘI,
ROMANIA

(540)

yacașa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Suporturi pentru farfurie din material textil
(individualuri textile).

───────

(210) M 2021 01839
(151) 09/03/2021
(732) S.C. IMERSIA MULTICHANNEL

AGENCY S.R.L., STRADA
DRUMUL DEALUL BRADULUI NR.
86-120, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

e-sample.me

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
9. Software de calculator pentru publicitate,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.
35. Servicii de agenție de publicitate, servicii
de publicitate marketing, promovare si reclamă,
publicitate digitala si online în rețele informatice,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor si prin bloguri,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobile, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate directă prin posta, prin
corespondenta, în presă, în reviste, broșuri și
ziare, prin massmedia, prin radio si televiziune,
prin media socială, servicii de promovare
si publicitate pentru promovarea afacerii, a
concertelor, privind industria turismului, a
călătoriilor, privind serviciile financiare, privind
domeniul imobiliar, privind domeniul transport
si livrare, organizarea de publicitate, servicii
promoționale de publicitate, consultanță privind
publicitatea si marketing-ul, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afișare, servicii de
publicitate prin banere, pe taxi, în ascensoare,
pe mânerele cărucioarelor dela supermarket,
dezvoltare de concepții de publicitate, servicii
de editare de publicitate, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de asistența privind
publicitatea si de consultanță privind publicitatea
comercială, servicii de asistentă si consultanță
în legătură cu reclame, promovare, publicitate
și marketing, negociere de contracte de
publicitate, servicii de publicitate privind produse
precum bijuterii, îmbrăcăminte, incaltaminte
sau alimentare, pentru promovarea băuturilor,
pentru produse farmaceutice, si imagistică,
provind produsele cosmetice de parfumerie
și/ sau medicale, sau alte produse de uz
comun, servicii de publicitate privind sporturile
si evenimentele sportive, privind industria
auto, privind industria marina si maritima,
privind industria literară, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, pentru
vanzarea de produse, publicitate, în special
servicii pentru promovarea de produse, servicii
de publicitate pentru comercializarea de produse
noi, publicitate pentru recrutare de personal,
cercetare de piață pentru publicitate, colectarea
de informații privind publicitatea, servicii de
cercetare privind publicitatea, compilare de
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statistici privind publicitatea, difuzarea de date
privind publicitatea, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau de publicitate, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, servicii demanagement de personal
angajat în publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate pentru
produsele și/sau serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
le compare comod produsele/serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare
la evenimente sportive internaționale, furnizare
si inchieriere de spațiu , timpi si mijloace de
publicitate.

───────

(210) M 2021 01840
(151) 09/03/2021
(732) FAINSER SOFTWARE SRL,

STRADA DRUMEAGULUI NR.
84-86, AP. 7, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FAINSER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(HEX #22BFCC), albastru închis (HEX
#406BE2), verde (HEX #16E1C4),
negru

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă

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

pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-
uri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analizăchimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţăîn proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru llt,
consultanţăîn domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
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fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web(servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronicăa
datelor, monitorizarea electronicăa informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronicăa activităţii cărţilor de
credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână(grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice,, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologie pentru
tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științificăși tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științificăși tehnologică referitoare la

cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 01842
(151) 09/03/2021
(732) ADRIAN ALEXE, STR.

CERCETATORILOR NR. 2, BL 24,
ET. 7, AP. 102, SC. 3, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 042023, ROMANIA

(540)

OMUL cu DUBA

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 18.01.14; 12.01.09; 07.03.15
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de
memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou).
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, parcare și depozitare
de vehicule, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de închiriere în legătură cu transport
și depozitare, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, transport rutier, logistică de transport,
organizarea serviciilor de transport, servicii de
transport rutier, servicii de transport rutier de
mărfuri.

───────

(210) M 2021 01843
(151) 09/03/2021
(732) SC OCAR SERV SRL, STRADA

AVIATOR VASILE NICULESCU
NR. 19, JUDEȚUL BACĂU,
MARGINENI, 607315, BACĂU,
ROMANIA

(540)

SR

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.03; 24.01.03

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

28. Kituri de machete de jucărie (lucru manual),
kituri pentru machete de jucărie, machete

de mașini (jucării), machete de mașini cu
radio comandă (jucării), machete de mașini
de jucărie, machete de mașini de jucărie cu
radio comandă, machete de motoare pentru
automobile, de jucărie, machete de plastic sub
formă de jucării, machete în miniatură de mașini
(jucării sau articole de joacă), jucării, jocuri
și articole de joacă, modele de vehicule la
scară redusă (miniaturi), modele de vehicule la
scară redusă cu telecomandă, modele la scară
redusă de vehicule (articole de joacă), machete
de vehicule (jucării), machete de vehicule de
jucărie, machete sub formă de jucării, machete
auto (jucării), machete de jucării sub formă de
mașini, machete de mașini (jucării), machete de
mașini (articole de joacă), machete de mașini
(jucării sau jocuri), kituri (vândute în întregime)
pentru construcția machetelor de jucărie, kituri
de asamblat machete la scară (jucării).

───────

(210) M 2021 01844
(151) 09/03/2021
(732) ANUNTURI BIZ S.R.L., DRUMUL

NISIPOASA NR. 46 – 52, BL. A,
TRONSON 1, SC. A1, PARTER,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Anunturi.biz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.

───────
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(210) M 2021 01845
(151) 12/03/2021
(732) COPIER IT SRL, STR. NEGOIU

NR. 147, AP. 10, JUDEȚUL
BRAȘOV, FĂGĂRAȘ, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVIȚA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

NAVOMAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Motoare pentru bărci, motoare pe gaz, curele
pentru motoare, regulatoare pentru motoare,
cilindri de motoare, motoare de mașini, motoare
cu frână, motoare pentru compresoare, motoare
liniare, motoare vibratoare, motoare suspendate,
motoare de troliu, rulmenți pentru motoare,
motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), motoare de uz maritim,
motoare suspendate pentru ambarcațiuni,
motoare cu demaroare electrice, motoare cu aer
comprimat, motoare rachetă pentru propulsarea
bărcilor, cabestante electrice pentru bărci cu
vele, aparate pentru propulsarea motoarelor
rachetă pentru bărci, motoare pentru machete de
vehicule, aeronave și bărci.
9. Încărcătoare portabile, incarcatoare,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vaporizatoare, încărcătoare pentru mașini
electrice, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru țigarete
electronice, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare pentru joystick-uri,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare de rețele de alimentare,
încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de
jocuri video pentru acasă, acumulatoare
acționate prin apăsare, adaptoare de baterii,
alimentatoare pentru acumulatoare, aparate
și instrumente pentru acumularea energiei
electrice, dispozitive de încărcare pentru
echipamente reîncărcabile, dispozitive de
încărcat baterii pentru autovehicule.

11. Lanterne solare, lanterne reîncărcabile,
lanterne electrice, lanterne de iluminat, lanterne
pentru cap, lanterne pentru iluminat, lanterne
pentru căști, lanterne pentru scufundări, lanterne
cu leduri, lanterne tip pointer, lanterne cu
lentilă fresnel, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, lanterne în formă de stilou.
28. Alarme de mușcătură pentru pescuitul cu
undița, aparate indicatoare acustice folosite
pentru pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
aruncătoare de momeală, bărci gonflabile pentru
pescuit, cutii cu nade pentru pescuit (articole
de pescuit), cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), cutii de ustensile pentru
pescuit, cârlige de undiță, genți adaptate pentru
pescuit, genți de pescuit, genți pentru mulinete,
greutăți din wolfram pentru pescuit, greutăți de
plumb pentru pescuit, gute de pescuit, hamuri
pentru pescuit, harpoane folosite la pescuit,
harpoane pentru pescuit, harpoane pentru
lansatoare de harpoane (articole sportive),
indicatoare de mușcătura peștelui pentru pescuit
la copcă, indicatoare de mușcătură (echipament
de pescuit), indicatoare de presiune electronice
folosite la pescuitul cu undiță, juvelnice (unelte
de pescuit), lansatoare de harpoane (articole
de sport), lansete de pescuit, lansatoare
de harpoane (echipament pentru scufundări),
mincioguri de pescuit, lansete pentru pescuit la
muscă, momeală (artificială), momeală artificială
de aruncat în apă pentru pescuit, momeală
artificială pentru pescuit, momeală de pescuit
(sintetic), momeală pentru pescuit, momeli
mirositoare pentru vânătoare sau pescuit,
mânere pentru undițe, mulinete pentru pescuit,
muște artificiale folosite pentru pescuit, nade
pentru pescuit, plase de pescuit în acvariu, plase
pentru pescuitul cu undița, plute de pescuit, plute
pentru pescuit, senzori de mușcătură (pescuit),
suporturi de undiță pentru pescuitul de pe mal,
strune pentru pescuit, suporturi pentru undițe,
suporturi pentru undițe de pescuit, săculeți cu
momeală pentru catapulte de pescuit, săculeți
din plasă pentru momeală vie, tocuri pentru
undițe de pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, vergi de undițe pentru pescuit,
vârtejuri (unelte de pescuit).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: motoare pentru bărci,
motoare pe gaz, curele pentru motoare,
regulatoare pentru motoare, cilindri de motoare,
motoare de mașini, motoare cu frână, motoare
pentru compresoare, motoare liniare, motoare
vibratoare, motoare suspendate, motoare de
troliu, rulmenți pentru motoare, motoare (cu
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excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
motoare de uz maritim, motoare suspendate
pentru ambarcațiuni, motoare cu demaroare
electrice, motoare cu aer comprimat, motoare
rachetă pentru propulsarea bărcilor, cabestante
electrice pentru bărci cu vele, aparate
pentru propulsarea motoarelor rachetă pentru
bărci, motoare pentru machete de vehicule,
aeronave și bărci, încărcătoare portabile,
incarcatoare, încărcătoare usb, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru mașini electrice, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, încărcătoare pentru
joystick-uri, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare rapide pentru dispozitive
mobile, încărcătoare de rețele de alimentare,
încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de
jocuri video pentru acasă, acumulatoare
acționate prin apăsare, adaptoare de baterii,
alimentatoare pentru acumulatoare, aparate
și instrumente pentru acumularea energiei
electrice, dispozitive de încărcare pentru
echipamente reîncărcabile, dispozitive de
încărcat baterii pentru autovehicule, lanterne
solare, lanterne reîncărcabile, lanterne electrice,
lanterne de iluminat, lanterne pentru cap,
lanterne pentru iluminat, lanterne pentru căști,
lanterne pentru scufundări, lanterne cu leduri,
lanterne tip pointer, lanterne cu lentilă fresnel,
lanterne cu dispozitive electrice reîncărcabile,
lanterne în formă de stilou, accesorii de pescuit,
alarme de mușcătură pentru pescuitul cu undița,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, articole de scoatere a peștelui din cârlige
de undiță (accesorii de pescuit), aruncătoare de
momeală, bărci gonflabile pentru pescuit, cutii cu
nade pentru pescuit (articole de pescuit), cutii de
insecte pentru pescuit (articole de pescuit), cutii
de ustensile pentru pescuit, cârlige de undiță,
genți adaptate pentru pescuit, genți de pescuit,
genți pentru mulinete, greutăți din wolfram pentru
pescuit, greutăți de plumb pentru pescuit, gute
de pescuit, hamuri pentru pescuit, harpoane
folosite la pescuit, harpoane pentru pescuit,
harpoane pentru lansatoare de harpoane
(articole sportive), indicatoare de mușcătura
peștelui pentru pescuit la copcă, indicatoare de
mușcătură (echipament de pescuit), indicatoare
de presiune electronice folosite la pescuitul cu

undiță, juvelnice (unelte de pescuit), lansatoare
de harpoane (articole de sport), lansete de
pescuit, lansatoare de harpoane (echipament
pentru scufundări), mincioguri de pescuit,
lansete pentru pescuit la muscă, momeală
(artificială), momeală artificială de aruncat în
apă pentru pescuit, momeală artificială pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
pentru pescuit, momeli mirositoare pentru
vânătoare sau pescuit, mânere pentru undițe,
mulinete pentru pescuit, muște artificiale folosite
pentru pescuit, nade pentru pescuit, plase de
pescuit în acvariu, plase pentru pescuitul cu
undița, plute de pescuit, plute pentru pescuit,
senzori de mușcătură (pescuit), suporturi de
undiță pentru pescuitul de pe mal, strune
pentru pescuit, suporturi pentru undițe, suporturi
pentru undițe de pescuit, săculeți cu momeală
pentru catapulte de pescuit, săculeți din plasă
pentru momeală vie, tocuri pentru undițe de
pescuit, vergi de pescuit pentru personalizare,
vergi de undițe pentru pescuit, vârtejuri (unelte
de pescuit), furnizare de informații publicitare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de produse, marketing digital,
marketing pe internet, marketing promoțional,
mostre de produse, organizarea de publicitate,
plasare de reclame, pregătire de publicații
publicitare, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție și
distribuție de reclame la radio și la televiziune,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────
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(210) M 2021 01846
(151) 09/03/2021
(732) MASTERCLASS AG SRL, BLD.

NICOLAE GRIGORESCU NR.
36, BL. M32A, SC. B, ET. 9, AP.
84, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Masterclass AG

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 26.05.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
37. Asfaltare, zidire, izolarea clădirilor, servicii
de tâmplărie (reparații), servicii de construcție,
furnizarea de informații privind construcția,
consultanță în construcții, instalarea ușilor
și ferestrelor, zidărie, vopsire interioară și
exterioară, tencuire, lucrări de instalație de apă și
canal, pavarea drumurilor, protecție anticorozivă.

───────

(210) M 2021 01847
(151) 09/03/2021
(732) KULCUS DESIGN SRL, STR.

SOLDAT PETRE M. TINA NR.
2, CAM. 2, BL L9B, SC. A, ET. 4,
AP. 29, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KULCUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Design de mobilier, design pentru
restaurante, proiectare (design) de magazine,
proiectare (design) de puburi, proiectare
(design) de restaurante, design interior pentru
magazine, proiectare (design) de bucătării,
servicii de design arhitectural, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de clădiri,
design grafic și industrial, design de centre
comerciale, proiectarea (designul) spațiului
interior, consultanță privind designul ambalajelor,
servicii tehnologice privind designul, design
de site-uri web, design de mobilier de
birou, design pentru ceasuri de mână, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, servicii
de design de vehicule, servicii de design
pentru restaurante, consultanță în materie de
design, design și dezvoltare de produs, servicii
de design de dulapuri, servicii de design de
bijuterii, design arhitectural pentru planificare
urbană, design de clădiri de birouri, design
de articole de porțelan, design de accesorii
de modă, design de cărți de vizită, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, analiză a
designului de produs, servicii de design interior
pentru buticuri, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, evaluare calitativă a designului
de produs, servicii pentru proiectare (design)
de puburi, servicii de design privind vitrinele
magazinelor, întocmire de rapoarte referitoare
la design, servicii pentru proiectare (design) de
spitale, servicii de design interior și exterior,
servicii de design interior pentru magazine,
analiza și evaluarea calitativă a design-ului
produselor, servicii profesionale privind design-ul
arhitectural, întocmire de rapoarte despre design
industrial, design de decorațiuni interioare pentru
magazine, servicii de consultanță în design
vestimentar, servicii pentru designul de clădiri
industriale, servicii tehnologice și design privind
acest domeniu, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii științifice și
design privind acest domeniu, creare de design
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de produse de consum, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, servicii de consultanță
în domeniul designului arhitectural, consultanță
în materie de design de pagini web, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
navelor, furnizare de informații despre servicii
de design vestimentar, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă,
furnizarea de informații cu privire la designul
industrial, servicii de proiectare grafică și de
design pentru vehicule, servicii de consiliere în
materie de inginerie de design, creare și design
de site-uri web pentru terți, servicii de design
interior bazat pe principiile feng shui, servicii
de design textil pentru amenajări interioare de
autovehicule, proiectare (design) de turnuri de
birouri cu mai multe etaje, design de imagini
grafice și semne distinctive pentru identitatea
corporativă, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, întocmire de
rapoarte cu privire la design de artă grafică,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, schițe de design
pentru ambalaje, recipiente, veselă și tacâmuri
pentru masă, platforme pentru design grafic
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
design, creare, găzduire și întreținere de site-
uri web pentru terți, furnizare de informații în
domeniul designului arhitectural printr-un site
web, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor și a mobilierului pentru
design interior, servicii de infromare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
designul de exterior, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), arhitectură, design arhitectural,
consultanță în arhitectură, servicii de arhitectură,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, consultanță profesională privind
arhitectura, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii de
arhitectură și inginerie, realizarea de rapoarte
privind arhitectura, servicii de arhitectură de
interior, întocmire de proiecte de arhitectură,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
testarea articolelor de feronerie arhitecturale,
servicii de planificare arhitecturală și urbană,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații de birouri, proiectare și dezvoltare
de arhitectură pentru hardware de calculator,

servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri cu birouri, proiectare și dezvoltare de
arhitectură pentru software de calculator, servicii
de design arhitectural în domeniile traficului
și transporturilor, servicii de consultanță și
informații despre arhitectura și infrastructura
tehnologiei informației, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații pentru vânzare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 01848
(151) 09/03/2021
(732) AURELIAN ŞTEFAN, SOS.

PANTELIMON NR. 248-250, BL.
59-60, SC. A, ET. 2, AP. 8, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Veterinarescu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, instruire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie, publicare de materiale
tipărite referitoare la animale de companie,
organizare de expoziții de animale în scopuri
culturale sau educative.
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44. Servicii veterinare, servicii chirurgicale
veterinare, servicii de asistență în domeniul
veterinar, furnizare de informatii in domeniul
veterinar, furnizare de informații despre servicii
veterinare, servicii de informații veterinare oferite
pe internet, servicii de informare cu privire
la produsele farmaceutice veterinare, asistență
medicală pentru animale, îngrijire de animale
de companie, servicii de îngrijire a animalelor,
consiliere cu privire la hrănirea animalelor,
consiliere cu privire la creșterea animalelor,
servicii de spitale pentru animale de companie,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
animalelor de companie, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru animale.

───────

(210) M 2021 01850
(151) 09/03/2021
(732) T.S.A. SERV S.R.L., BULEVARDUL

BUCOVINA NR. 97, JUDEȚUL
SUCEAVA, LOC. GURA
HUMORULUI, ORAȘ GURA
HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

TSA

(531) Clasificare Viena:
26.03.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, renovarea instalației electrice,
suprimarea interferențelor în ceea ce privește
aparatele electrice (deparazitarea instalațiilor
electrice), servicii de instalații electrice, instalare
de împământări electrice, instalare și reparații
de aparate electrice, servicii de subcontractare
de lucrări electrice, recondiționare, reparare
și întreținere a instalațiilor electrice, lucrări
de construcții subterane legate de cablajele
electrice, amplasare de rețele de alimentare cu
electricitate, servicii de electricieni, servicii de
cablaj electric, servicii asigurate de electricieni,
instalare de sisteme electrice de iluminat și de
sisteme de alimentare electrică, întreținere și
reparații de sisteme de împământare electrică,
reparații sau întreținere de generatoare de
energie electrică, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, service
de urgență la istalațiile de furnizare curentului
electric, servicii de întreținere pentru rețeaua
de alimentare cu electricitate, întreținere de
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, întreținere, service și reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică.

───────

(210) M 2021 01851
(151) 09/03/2021
(732) SMV VET CENTER SRL, COMUNA

BOGDA NR. 39, JUDEȚUL TIMIȘ,
BOGDA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 03.01.08

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

44. Servicii veterinare.
───────
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(210) M 2021 01855
(151) 09/03/2021
(732) VIPERX DISTRIBUTION,

BULEVARDUL BUCURESTI NR.
55, JUD. MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430013, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

VIPERX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație.
37. Furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de automobile, înlocuire de
acumulatori, înlocuirea bateriilor, înlocuirea
luminilor, instalare de aparate de radio,
instalare de echipamente electrice și electronice
în automobile, instalare de echipamente
audiovizuale, instalare de instalații de iluminat,
reparare sau întreținere de mașini și aparate
electronice, aplicare de motive decorative pe
automobile, asistență în caz de pană de vehicule
(reparare), consultanță cu privire la repararea de
vehicule, curățare completă pentru automobile,
curățare și spălare a autovehiculelor, curățare
igienică (vehicule), curățarea automobilelor,
curățarea vehiculelor cu motor, curățarea
și lustruirea autovehiculelor, finisare de
automobile, întreținerea automobilelor, reparații
de automobile, servicii de recondiționare
automobile, instalare de accesorii pentru
automobile, reparații și întreținere de automobile,
tuning pentru electromotoare și motoare

de automobile, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație.

───────

(210) M 2021 01856
(151) 09/03/2021
(732) CARBOGAZ SRL, STR. DRUMUL

POTCOAVEI NR. 11, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

CARBOGAZ

(531) Clasificare Viena:
27.07.17; 26.11.06; 29.01.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1585), verde (Pantone 7721C, 328C)

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, lubrifianţi,
combustibili, carburanţi/combustibil pentru
motoare, motorină, benzină, gaze solidificate
(combustibil), gaz petrolier lichefiat.
35. Servicii de comerț cu amănuntul al
carburanților pentru autovehicule în magazine
specializate, servicii de comerț cu amănuntul de
combustibili în magazine specializate, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine amplasate
în benzinării în legătură cu lubrifianţi, uleiuri,
accesorii auto, piese auto, produse alimentare,
produse de cofetărie și patiserie, fructe şi legume
proaspete, flori, băuturi alcoolice şi nealcoolice,
ţigări şi produse din tutun, ziare, reviste, articole
de papetărie, jucării, cosmetice, dezinfectanți,
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produse de uz casnic, produse de curăţat,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive.
37. Staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul unei
defecţiuni a vehiculului, încărcarea bateriilor la
vehicule, tratament anticoroziv pentru vehicule,
reşaparea anvelopelor, vulcanizarea anvelopelor
(reparaţii), încarcarea mașinilor electrice,
reparații sau întreținere de echipamente pentru
stații de distribuţie a carburanţilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 01857
(151) 09/03/2021
(732) WALL OF FAME COMPANY, STR.

PLAVIEI NR. 36, MANSARDA,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010232, ROMANIA

(540)

RETTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, articole de
încălțăminte.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────

(210) M 2021 01858
(151) 09/03/2021
(732) TREADSTONE BUSINESS

DEVELOPMENT SRL, BD. DACIA
NR. 68, PARTER, AP.1, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TS TREADSTONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.15.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:Roz (Pantone
213C), Mov (Pantone 2104C), Negru

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

9. Software pentru computere, platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, software descărcabil, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software de calculator pentru rețele sociale
înregistrate sau descărcabile, software pentru
motoare de căutare, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software de marketing
pentru motoare de căutare, software de
marketing pentru motoare de căutare pentru terți.
35. Optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare.
36. Afaceri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare.
42. Platformă ca serviciu (PaaS), servicii de
proiectare privind componentele hardware și
software de calculator.

───────
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(210) M 2021 01860
(151) 09/03/2021
(732) CLINICA NUTRIMED SRL, STR.

ÎNVINGĂTORILOR NR. 9-11,
PARTER, AP.4, SECTORUL 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

NUTRIMED

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.08

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale și sanatorii,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite de
centre de sănătate, terapie fizică, servicii de
analize medicale pentru tratarea persoanelor,
îngrijire medicală, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

───────

(210) M 2021 01861
(151) 09/03/2021
(732) SWEET CORNER S.R.L., B-DUL.

DACIA, NR. 15, BL. DA10, SC. B,
PARTER, AP. 3, CAMERA 3, JUD.
IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

A la Grec

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.08; 26.01.03; 25.01.25

(591) Culori revendicate:maro, maro deschis,
maro închis, galben, crem

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

29. Ulei de măsline, ulei de măsline comestibil,
ulei de măsline extravirgin, măsline preparate,
măsline conservate, măsline (pregătite), măsline
uscate, pastă de măsline, piure de măsline,
măsline umplute cu ardei roșu, măsline umplute
cu ardei roșu și migdale, măsline umplute cu
pesto, aflate în ulei de floarea soarelui, măsline
umplute cu brânză feta, aflate în ulei de floarea
soarelui.
30. Alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, arome
pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată cu alcool, ciocolată granulată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului
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de crăciun, fondue din ciocolată, fructe trase
în ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
napolitane din hârtie comestibilă, ornamente din
ciocolată pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), pateuri
cu ciocolată, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, spume de ciocolată,
spume de desert (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, tiramisu, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă de
scoici de mare, ciocolată cu cremă cu aromă
de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată sub
formă de praline, ciocolată umplută, ciubucuri,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu caramel, dulciuri de casă, dulciuri de
mestecat (nemedicinale), dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri glazurate
cu caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază
de miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de acadele, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de nuga, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale sub
formă de tablete, fondante de ciocolată, jeleuri,
jeleuri din fructe (nu de uz medical), ouă de
paști, ouă de ciocolată, praline, praline de

ciocolată, praline umplute cu lichid, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
sub formă de tablete, scoici de ciocolată,
tablete de ciocolată umplute, șerbeturi (produse
de cofetărie), batoane de prăjitură, ecleruri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite în ciocolată, fursecuri
parțial învelite într-o glazură cu aromă de
ciocolată, napolitane, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, napolitane rulou (biscuiți), napolitane
învelite în ciocolată, paste de ciocolată,
prăjiturele tip acadea, prăjituri caramelizate din
orez expandat, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu migdale,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjitură pentru micul dejun,
prăjitură învelită în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), nuci macadamia
trase în ciocolată, batoane de nuga cu nuci
pecan, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, biscuiți, biscuiți cu fructe,
biscuiți de ciocolată, biscuiți de graham,
biscuiți cu glazură, aluat pentru biscuiți, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți de orez, biscuiți
crackers, biscuiți olandezi, biscuiți crocanți,
biscuiți aperitiv, biscuiți sărați, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți
dulci sau sărați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți pe jumătate
înveliți în ciocolată, alune trase în ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
pavlova cu gust de alune, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, torturi, torturi
vegane, preparate pentru torturi, torturi de
înghețată, macarons, bomboane de decor pentru
torturi, înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, batoane de înghețată, amestecuri de
înghețată, înghețată din lapte, lianți pentru
înghețată, sosuri pentru înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
pe băț, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, lapte congelat (înghețată), deserturi cu
înghețată, înlocuitor de înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), prafuri
de înghețată instant, gheață brută și înghețată,
înghețată de iaurt (înghețate), înghețată infuzată
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cu alcool, batoane de înghețată pe băț, dulciuri
de înghețată de iaurt, înghețată sub formă
de sandviș, pudră de înghețată comestibilă
pentru folosirea la mașini de înghețată, produse
de cofetărie cu înghețată, băuturi pe bază
de înghețată, amestecuri pentru cornete de
înghețată, prăjituri pe bază de înghețată,
batoane de înghețată cu fructe, amestecuri
pentru prepararea produselor din înghețată,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, înlocuitori pentru înghețată pe bază
de soia, produse de înghețată pe bază de
soia, înghețată care nu e preparata din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, înghețată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), arome folosite pentru preparea de
înghețată (altele decât esențele eterice sau
uleiuri esențiale).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata şi servicii de vânzare
online în legătură cu: ulei de măsline, ulei de
măsline comestibil, ulei de măsline extravirgin,
măsline preparate, măsline conservate, măsline
(pregătite), măsline uscate, pastă de măsline,
piure de măsline, măsline umplute cu ardei
roșu, măsline umplute cu ardei roșu și migdale,
măsline umplute cu pesto, aflate în ulei de
floarea soarelui, măsline umplute cu brânză
feta, aflate în ulei de floarea soarelui, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, arome pe bază de
ciocolată, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
cu alcool, ciocolată granulată, ciocolată pentru
glazuri, ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, cornuri, creme pe bază de
ciocolată, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată, deserturi
preparate (produse de cofetărie), dulciuri pentru
decorarea pomului de crăciun, fondue din
ciocolată, fructe trase în ciocolată, glazură de
ciocolată, gofre de ciocolată, halva, iepurași
de ciocolată, înlocuitori de ciocolată, migdale
acoperite de ciocolată, napolitane din hârtie
comestibilă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul de
crăciun (comestibil), pateuri cu ciocolată, praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse

de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază
de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, spume de ciocolată,
spume de desert (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, tiramisu, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă de
scoici de mare, ciocolată cu cremă cu aromă
de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată sub
formă de praline, ciocolată umplută, ciubucuri,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu caramel, dulciuri de casă, dulciuri de
mestecat (nemedicinale), dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri glazurate
cu caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază
de miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de acadele, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de nuga, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale sub
formă de tablete, fondante de ciocolată, jeleuri,
jeleuri din fructe (nu de uz medical), ouă de
paști, ouă de ciocolată, praline, praline de
ciocolată, praline umplute cu lichid, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
sub formă de tablete, scoici de ciocolată,
tablete de ciocolată umplute, șerbeturi (produse
de cofetărie), batoane de prăjitură, ecleruri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite în ciocolată, fursecuri
parțial învelite într-o glazură cu aromă de
ciocolată, napolitane, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, napolitane rulou (biscuiți), napolitane
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învelite în ciocolată, paste de ciocolată,
prăjiturele tip acadea, prăjituri caramelizate din
orez expandat, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu migdale,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjitură pentru micul dejun,
prăjitură învelită în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), nuci macadamia
trase în ciocolată, batoane de nuga cu nuci
pecan, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, biscuiți, biscuiți cu fructe,
biscuiți de ciocolată, biscuiți de graham,
biscuiți cu glazură, aluat pentru biscuiți, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți de orez, biscuiți
crackers, biscuiți olandezi, biscuiți crocanți,
biscuiți aperitiv, biscuiți sărați, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți
dulci sau sărați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți pe jumătate
înveliți în ciocolată, alune trase în ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
pavlova cu gust de alune, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, torturi, torturi
vegane, preparate pentru torturi, torturi de
înghețată, macarons, bomboane de decor pentru
torturi, înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, batoane de înghețată, amestecuri de
înghețată, înghețată din lapte, lianți pentru
înghețată, sosuri pentru înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
pe băț, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, lapte congelat (înghețată), deserturi cu
înghețată, înlocuitor de înghețată, înghețată
pe bază de iaurt (predomină înghețata),
prafuri de înghețată instant, gheață brută
și înghețată, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețată infuzată cu alcool, batoane de
înghețată pe băț, dulciuri de înghețată de iaurt,
înghețată sub formă de sandviș, pudră de
înghețată comestibilă pentru folosirea la mașini
de înghețată, produse de cofetărie cu înghețată,
băuturi pe bază de înghețată, amestecuri pentru
cornete de înghețată, prăjituri pe bază de
înghețată, batoane de înghețată cu fructe,
amestecuri pentru prepararea produselor din
înghețată, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înlocuitori pentru înghețată
pe bază de soia, produse de înghețată
pe bază de soia, înghețată care nu e

preparata din produse lactate, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie
din înghețată, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, băuturi pe bază
de cafea care conțin înghețată (affogato),
arome folosite pentru prepararea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), marketing promoțional, împărţirea
de eşantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 01862
(151) 09/03/2021
(732) ROXANA TEICA, STR.

ARMENEASCA NR 19, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021042, ROMANIA

(540)

ROXENN DESIGN
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.05

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 01863
(151) 09/03/2021
(732) ŞTEFANIA DRAGOMIR, DRM.

PADUREA PUSTNICU, NR. 121,
BL. OX 03, SC. CORP A, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
LUCIAN-CORNEL DRAGU, STR.
PICTOR STEFAN DIMITRESCU,
NR. 13, BL. 12, SC. 1, ET. 7, AP.
30, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

YIARA clinica de
dermatologie estetica

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 26.04.02; 26.04.07;
26.11.01; 02.03.16

(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri,
turcoaz

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă
şi înfrumuseţare pentru oameni, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, furnizare de
informații medicale în domeniul dermatologiei,
tratament cosmetic cu laser pentru piele, servicii
de tratament cosmetic, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, servicii pentru îngrijirea
pielii, servicii cu laser pentru întinerirea pielii,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, servicii de întindere a pielii cu laser,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de tratament pentru celulită,
servicii de tratamente pentru controlul greutății,
servicii medicale pentru tratamentul pielii, servicii
de tratament pentru îngrijirea tenului, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și
păr, servicii de epilare, servicii de epilare
cu laser, servicii de consultanță cu privire
la epilarea corporală, îndepărtarea cu laser
a venelor varicoase, furnizare de terapii cu
laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
îndepărtarea cu laser a tatuajelor, servicii de
tratamente cosmetice de umplere prin injecție.

───────
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(210) M 2021 01864
(151) 09/03/2021
(732) GROSU ART STUDIO SRL, STR.

ELENA CARAGIANI NR. 27,
BLOC XII E, SCARA 1, ETAJ 2,
APARTAMENT 11, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

FOOD DREAMERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

9. Publicații electronice descărcabile, podcasturi
descărcabile, aplicații software descărcabile.
16. Cărți, reviste, publicații periodice, calendare,
agende, albume, articole de papetărie, fotografii.
41. Producţii de film, altele decât filmele
publicitare, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), servicii de instruire
în domeniul afacerilor, creare (redactare) de
podcast-uri, servicii de scriere pentru bloguri,

servicii de educație și divertisment oferite prin
intermediul vlogurilor, organizarea și susținerea
de seminarii, organizarea și susținerea de
conferințe.

───────

(210) M 2021 01865
(151) 09/03/2021
(732) PREMIUM BIOFRUCT SRL, STR.

VIFORULUI NR. 82, JUDETUL
NEAMT, DANESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

Yugo BOOMB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25

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

32. Preparate nonalcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi nealcoolice, siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru
prepararea băuturilor nonalcoolice, ape,
băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
care conțin vitamine, băuturi cu carbohidrați,
băuturi îmbogățite cu nutrimente, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
cu adaos de vitamine, băuturi îmbogățite cu
proteine pentru sportivi, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi izotonice (nu
pentru uz medical), băuturi izotonice, băuturi
energizante, băuturi sport cu electroliți, băuturi
pentru sportivi, băuturi pe bază de sucuri
de legume verzi, băuturi pe baza de nuci
și de soia, băuturi nealcoolice îmbogățite cu
vitamine și cu săruri minerale, băuturi răcoritoare
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necarbogazoase, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, sucuri, amestec de sucuri
de fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi cu gheață pisată (băuturi parțial
înghețate), băuturi de fructe, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, băuturi din legume, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi pe bază
de fructe, smoothies, suc de fructe concentrat,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri de
fructe organice, sucuri de legume (băuturi),
sucuri carbogazoase.

───────

(210) M 2021 01866
(151) 09/03/2021
(732) AMARINO SRL, STR. DUILIU

ZAMFIRESCU NR. 47A, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

YoLaLa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05; 26.11.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Neutral Black C), verde (Pantone 7472
C)

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare a afacerilor pentru
complexuri cu piscine de înot, administrare
a afacerilor pentru o companie aeriană,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru restaurante, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, consultanță în
managementul afacerilor în domeniul călătoriilor
în interes de serviciu, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicatii, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea vânzărilor, analiză de preț, cotații
de preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, evaluare
prin compararea prețurilor la cazare, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
furnizare de informații pentru compararea
tarifelor hoteliere, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, intermedierea de contacte
comerciale și economice, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, prelucrare
electronică a comenzilor, servicii de achiziții,
servicii de comenzi online, vânzare prin licitație
publică, activități publicitare, în special cu
privire la rețele de telematică și de telefonie,
anunțuri clasificate, analize publicitare, analiza
impactului publicității, compilare de anunțuri
publicitare, campanii de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, furnizare de servicii
publicitare, furnizare de informații publicitare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, intermediere publicitară,
marketing comercial (în afară de comercializare),
optimizarea motoarelor de căutare, marketing
pentru evenimente, marketing promoțional,
plasare de reclame, organizarea de publicitate,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, administrare de programe hoteliere
de stimulare ale terților, management de hoteluri
pentru terți, servicii de consultanță privind
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administrarea hotelurilor și managementul
hotelier, servicii publicitare pentru hoteluri,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor), servicii de
evaluare comparativă, servicii de comparare a
prețurilor.
36. Servicii de asigurare, servicii de depunere
în casete valorice, servicii imobiliare, servicii
de evaluare, asigurări, furnizarea de cartele
preplătite și jetoane de valoare, acordare
de finanțare pentru dezvoltarea imobiliară,
administrare de bunuri imobiliare, acordare
de finanțare pentru promovarea imobiliară,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
portofolii de proprietăți, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare, servicii
de agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
colectarea chiriilor, furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), coproprietate
imobiliară, consultanță imobiliară, furnizare de
cazare permanentă, finanțarea proiectelor de
dezvoltare imobiliară, închirieri de locuințe
(apartamente), gestiunea imobilelor, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, punere
la dispoziție de locuințe (afaceri imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
locații pentru divertisment, servicii fiduciare
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de localizare de apartamente pentru
terți (cazare permanentă), servicii de tip garanții
(escrow) pentru bunuri imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, furnizarea de asigurări
de vacanță, evaluare financiară de proprietăți,
închiriere de case (afaceri imobiliare), servicii de
listare de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente, închiriere
de apartamente, asigurare pentru cazare la
hotel.
39. Planificarea călătoriilor, agenții de rezervare
a călătoriilor, servicii de agenție pentru
organizarea călătoriilor, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
de pachete de vacanță pentru organizarea
călătoriilor, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor cu avionul, prin mijloace electronice,
parcare și depozitare de vehicule, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în

legătură cu transport și depozitare, transport,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, distribuție prin conducte și cabluri,
navigație (poziționare, marcarea traseului și
a rutei), organizare de transport și călătorii,
organizarea transportării, pilotaj, ridicarea
încasărilor din distribuitoare automate, servicii
de linii aeriene, servicii de binefacere, respectiv
asigurarea transportului, servicii aeriene de
transport, servicii de îmbarcare pentru pasageri,
în aeroport, servicii de organizare a transportului,
servicii de șoferi, servicii de transport oceanic,
servicii de transport pe calea ferată (charter),
servicii de transport rutier, servicii de tranzit,
servicii de zboruri charter, servicii pentru
pasageri și încărcături, transport aerian,
transport terestru, transportul cu mașina
blindată, transportul pasagerilor, transport și
livrare de bunuri, organizare de croaziere cu
vase de agrement, coordonare de tururi turistice,
emitere de bilete de călătorie, însoțirea de
călători, organizare de expediții, organizare de
rute turistice, organizare de excursii și croaziere,
organizare de excursii cu autocarul, organizare
de călătorii de vacanță, organizare de călătorii
de afaceri, organizare de croaziere, organizare
de călătorii în străinătate, organizare de călătorii
în străinătate în scopuri culturale, organizarea
de excursii, organizarea de călătorii, organizarea
de croaziere, organizare de zboruri, organizare
de tururi, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, organizarea transportului
de pasageri cu trenul, organizarea de tururi
cu autobuzul, organizarea de transport pe
perioada vacanței, organizări de circuite turistice,
rezervări pentru călătorii, servicii de check-in
în aeroporturi, servicii de consultanță privind
itinerariile de călătorie, servicii de bilete de avion,
servicii de consultare a orarelor de călătorie,
servicii de rezervări pentru călătorii, servicii de
planificare de itinerarii, servicii de turism, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, transport de călători, servicii regulate de
linii aeriene de pasageri, transportul pasagerilor
și bagajelor acestora, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, rezervare
de călătorii și tururi de vacanță, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii de o zi.
41. Organizare și coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
furnizare de cursuri educative referitoare
la sectorul călătoriilor, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de
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bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de excursii
pentru divertisment, publicare multimedia,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, coordonare de evenimente
de divertisment, organizare de evenimente
de recreere, organizare și coordonare de
evenimente sportive, servicii de editare video
pentru evenimente, ateliere recreative, agenții
de rezervări în domeniul divertismentului,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de activități culturale, divertisment
de tipul degustărilor de vinuri, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment on-line, divertisment interactiv,
furnizare de centre de recreere, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
instalații de karaoke, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de instalații de
recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
de divertisment în hoteluri, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de servicii recreative
acvatice, furnizare de servicii de karaoke,
furnizare de servicii de divertisment în club,
spectacole de varietate (music-hall), jocuri
de noroc, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de curse automobilistice, de tururi
și de evenimente de curse, organizare de
cluburi de fani, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de festivaluri,
organizare de evenimente recreative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare
de webinare, organizare de tururi ghidate,
planificarea de petreceri, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
servicii de disk jockey, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de informații
și consultanță cu privire la divertisment, servicii
de spectacole în direct, servicii educative și de
instruire, servicii recreative legate de drumeții și
camping, servicii sportive și de fitness, tabere de
vară (divertisment și educație), turnee sub formă
de servicii de divertisment, servicii ale agențiilor
de bilete, editare de cărți și recenzii, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale.
43. Prestare de servicii de informații despre
cazare pe timpul călătoriilor și servicii de agenții

pentru rezervarea cazării pe timpul călăloriilor,
oferite călătorilor, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
evaluare locuri de cazare pe timp de vacanță,
evaluare de cazare hotelieră, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii oferite de
pensiuni pentru animale, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul
zilei (cazare și mâncare), servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, închiriere de camere, furnizare
de instalații pentru parcuri de rulote, închiriere
de pavilioane, închiriere de corturi, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii ale agențiilor de
cazare, organizare de cazare temporară, servicii
oferite de fast-fooduri, servicii oferite de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, preparare de mâncăruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, organizare de
mese la hoteluri, servicii oferite de pizzerii,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii ale bistrourilor, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de terasă berărie, servicii de somelier,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii oferite de snack-baruri, servicii
hoteliere, furnizare de găzduire temporară în
locuințe, servicii oferite de case de oaspeți
(cazare și mâncare), agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), asigurare de spații de cazare pentru
turiști, servicii oferite de case de vacanță,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii de cazare în stațiuni turistice,
închiriere de case de vacanță, închiriere de
cazare temporară în case și apartamente de
vacanță, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, furnizare de locuri de
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cazare pentru recepții, servicii de cazare pentru
evenimente, rezervare pe internet de cazare
temporară, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
de schimb de locuri de cazare (time-share),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii ale
agențiilor de rezervare de locuri de cazare (time-
share).

───────

(210) M 2021 01867
(151) 09/03/2021
(732) ASAFTISME SRL, STRADA

REPUBLICII NR. 47, JUDETUL
CLUJ, MUNICIPIUL CAMPIA
TURZII, 405100, CLUJ, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Librăria de Design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.11.25

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

9. Modele de design grafic descărcabile,
software informatic utilitar descărcabil, software
de calculator descărcabil, grafică digitală
(software descărcabil), broșuri electronice
descărcabile, cărți electronice descărcabile,

fișiere multimedia descărcabile, fonturi
descărcabile, medii
descărcabile, materiale descărcabile pentru
cursuri didactice, imagini grafice descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi media
educative descărcabile, fișiere cu imagini
descărcabile, programe informatice utilitare
descărcabile, software descărcabil de pe
internet, platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, software de
calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, cărți
digitale pentru descărcare de pe internet,
documente informatice în format electronic,
fotografii digitale descărcabile, fonturi de
imprimare care pot fi descărcate prin intermediul
transmisiei electronice, înregistrări multimedia,
publicații electronice descărcabile, baze de date
interactive.
41. Educație, furnizarea educației, educație
și instruire, servicii de educație tehnologică,
informații în materie de educație, servicii de
consiliere în materie de educație, servicii de
educație și pregătire profesională, educație
și instruire în domeniul procesării datelor
electronice, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, educație în domeniul
proiectării asistate de calculator, informații în
domeniul educației, furnizate on-line dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet, servicii
de consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
formare în domeniul designului., educație în
domeniul informaticii, educație în
domeniul artei prin intermediul cursurilor prin
corespondență.
42. Design grafic, design vizual, artă grafică
și design, design artistic comercial, design
industrial, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, evaluări
tehnice privind designul, servicii tehnologice
privind designul, design grafic și industrial,
servicii de design comercial, servicii de ilustrare
(design), servicii de design de brand, design de
site-uri web, consultanță în materie de design,
consultanță în materie de design web, servicii
de design grafic pentru calculator, design grafic
asistat de calculator, consultanță în materie de
design de pagini web, creare și design de site-
uri web pentru terți.

───────
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(210) M 2021 01869
(151) 09/03/2021
(732) AMARINO SRL, STR. DUILIU

ZAMFIRESCU NR. 47A, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

ICONIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roz (HEX #d20bd8)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, aparate
pentru cercetare științifică și de laborator,
aparate și simulatoare educaționale, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, materiale înregistrate,
aplicații software descărcabile, aplicatii mobile
descărcabile, aplicații software descărcabile,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, huse pentru
telefoane, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, software, software adaptabil.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
intermediere comercială, realizare de târguri și
expoziții virtuale online cu scop comercial sau

publicitar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, publicitate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, pietre prețioase, perle
și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, genți, articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu fructe, flori și legume artificiale,
brelocuri, decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
jucării, jocuri, articole de joacă și articole
pentru petrecere, articole și echipament de
sport, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, ornamente pentru petrecere
și pomi de crăciun artificiali, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
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sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu cosmetice, articole de parfumerie, odorizante
si produse de toaletă.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii în
domeniul științei și tehnologiei, platformă ca
serviciu (paas), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, software ca serviciu (saas), găzduire
de webloguri, găzduire de aplicații multimedia,
găzduire de aplicații mobile, gazduire de
continut digital, găzduirea site-urilor informatice,
analize computerizate, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații.

───────

(210) M 2021 01870
(151) 09/03/2021
(732) JUMEIRAH ROYAL SRL,

STR. STEFAN CEL MARE NR.
107A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL. ST 2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUDETUL CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

JMR ROYAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.25

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

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

───────
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(210) M 2021 01871
(151) 09/03/2021
(732) JUMEIRAH ROYAL SRL,

STR STEFAN CEL MARE NR.107A,
JUD. CONSTANTA
, CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA,
STR.FAGETULUI 144, BL.ST2, SC.B,
ET.5, AP.46, JUD. CONSTANTA
, CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

JMR SPLENDOR

(531) Clasificare Viena:
24.09.01; 24.09.11; 26.01.16; 26.01.18;
25.01.05; 27.05.01; 27.05.08

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

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

───────

(210) M 2021 01872
(151) 09/03/2021
(732) NAVIS MARITIME SRL, PORTUL

TURISTIC TOMIS, TERASA T7,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR.FAGETULUI
144, BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

muse RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
26.04.18

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2021 01873
(151) 09/03/2021
(732) TENSA ART DESIGN SRL,

STR. PACII NR. 22, JUD. ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA 127,
AP. 91, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HAI SA VEZI CAT
DE BINE VEZI

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

9. Ochelari, lentile de contact, rame de și pentru
ochelari de vedere sau de soare, șnururi și
lănțișoare pentru ochelari, etuiuri și tocuri pentru
ochelari de soare, ochelari de soare sau de
vedere pe bază de prescripţie.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepția transportului),
prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă si consultanţă comercială,
servicii de agenţii de import-export, publicitate,
marketing și promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine.

───────

(210) M 2021 01874
(151) 09/03/2021
(732) FLAVIUS NUTRITIA SRL, CALEA

VICTORIEI NR.32, JUD. CLUJ,
TURDA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC.B AP.96,
JUD. FLOREŞTI, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

RISTORANTE
FLAVIUS CapriciA

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 26.01.18; 26.03.07; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:mov, galben, roşu,
alb

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

43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant și bar, servicii de rezervări la
restaurant, servicii oferite de rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering tip restaurante fast-
food cu autoservire, furnizarea de informații cu
privire la restaurante, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
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de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii hoteliere, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, pensiuni, rezervări de
pensiuni, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, rezervări
de hoteluri, servicii de hoteluri și moteluri,
organizare de mese la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri, informații cu privire la
hoteluri, cazare temporară la hoteluri și moteluri,
furnizare de informații cu privire la hoteluri,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
servicii electronice de informații cu privire la
hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, în hoteluri, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri.

───────

(210) M 2021 01875
(151) 10/03/2021
(732) ASOCIATIA COMUNELOR DIN

ROMANIA , STR. VLAD TEPES
NR. 18, JUD. DAMBOVITA,
COMUNA VULCANA-BĂI, 137535,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Albina românească

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

clase:
16. Publicaţie (revistă) în format letric (tipărituri).

35. Servicii de comerţ cu reviste tipărite sau
în format electronic, publicitate prin reviste ce
includ materiale publicitare.
41. Furnizarea unei publicaţii (reviste), online,
nedescărcabile, ce are drept scop educaţia/
instruirea, furnizarea unei publicaţii (reviste) ce
are drept scop educaţia/instruirea.

───────

(210) M 2021 01878
(151) 10/03/2021
(732) S&M DUAL INVEST SRL, STR.

OITUZ, NR. 30A, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

SETHEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 01.07.06

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────
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(210) M 2021 01880
(151) 10/03/2021
(732) HAPPY PIGS AVI SRL, STR.

MARIA TANASE, NR. 3, BL.13,
SC. 3, ET. 3, AP. 80, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HAPPY PIGS AVI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 03.04.18; 26.11.01

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

clase:
29. Babicuri, cabanoși pe băț, cabanoși pentru
hotdog, caltaboș, cârnăciori din intestine de
porc (Andouillettes), cârnați, cârnați afumați,
cârnați Chorizo, cârnați conservați, cârnați cruzi,
cârnați în aluat, cârnați polonezi Kielbasa, cârnați
Knackwurst, cârnați uscați la aer, carne, carne
afumată, carne ambalată, carne afumata, carne
congelată, carne conservată, carne de porc,
carne de porc conservată, carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), carne de porc,
la conserve, carne feliată, carne friptă, carne
gătită, la borcan, carne prăjită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne proaspătă, carne
și produse din carne, carne procesată, carne
tocata, carne uscată, cărnuri, cotlete de porc,
cruste de bacon, file de porc, fripturi, friptură
de porc, friptură de carne de porc, hamburgeri,
gelatine de carne, jumări de porc, măduvă de
animale, de uz alimentar, măruntaie, mezeluri,
pastramă, picioare de porc în conservă, produse
din carne preparate, slănină de porc (burtă)
la grătar (samgyeopsal), şorici de porc umflat,
tobă, şuncă, umplutură de carne pentru plăcinte,
intestine din care se prepară cârnați, intestine din
care se prepară membrane pentru cârnați, mațe
pentru cârnați, naturale sau artificiale, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate din

carne (în care predomină carnea), pârjoale din
carne.

───────

(210) M 2021 01881
(151) 10/03/2021
(732) ANDREEA GEORGIANA GAITAN,

STR. REPUBLICII NR 2, BL. 2, SC.
A, ET. 4, AP. 18, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

BIOde10

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
09.07.22; 01.13.15

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 01882
(151) 10/03/2021
(732) SC BERNADY SQUARE

RESTAURANT&HOTEL SRL,
PIAȚA BERNADY GYORGY, NR.
2, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BL. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Haller Boutique

(531) Clasificare Viena:
03.07.24; 27.05.01; 27.05.08

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

clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de cazare hotelieră,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2021 01883
(151) 10/03/2021
(732) HAPPY GOODFRUIT SRL, STR.

VISINULUI, NR. 84, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

HAPPY FRUIT est 1983

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.07.13; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.07.11

(591) Culori revendicate:verde, mov,
portocaliu, rosu

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

29. Fructe preparate, jeleuri de fructe, fructe
congelate, fructe coapte, fructe deshidratate,
fructe feliate, fructe conservate, piureuri de
fructe, pulpă de fructe, produse din fructe uscate,
amestecuri de fructe uscate, deserturi pe bază
de fructe, sucuri din fructe utilizate la gătit, fructe
tăiate, piersici preparate, cireșe preparate, cireșe
maraschin, afine uscate, afine preparate.
31. Afine neprelucrate, afine proaspete, afine
crude, cireșe (proaspete), cireșe (neprelucrate),
piersici crude, piersici proaspete, piersici
neprelucrate, piersici galbene proaspete,
struguri proaspeți, afine sălbatice, proaspete,
fructe crude, fructe neprelucrate, fructe
proaspete, fructe tropicale proaspete, fructe
ecologice, proaspete, migdale (fructe), fructe
și legume proaspete, semințe de fructe, pomi
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fructiferi, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, produse agricole (neprelucrate), produse
agricole brute.
32. Sucuri, amestec de sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, concentrate de sucuri de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
suc de fructe concentrat, suc de struguri, must
de struguri, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, publicitate, publicitate și marketing,
administrarea afacerilor comerciale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul.
39. Transport de fructe.
40. Procesarea alimentelor, procesarea
alimentelor gătite, zdrobirea fructelor, servicii de
pasteurizare pentru alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 01884
(151) 10/03/2021
(732) EXPERT CONSULTING SRL,

STRADA MADRID 22, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

e EXPERT CONSULTING
CONSULTANŢĂ ŞI INSTRUIRE

PENTRU AFACERI

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 29.01.04; 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Servicii de contabilitate şi expertiza
contabilă, publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01885
(151) 10/03/2021
(732) LOVE HOME SRL, STR.

STOLNICU VASILE 12, CAMERA
1, BL 10, SC 2 AP 73, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LOVE HOME Enjoy your life

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 02.09.01; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

───────
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(210) M 2021 01886
(151) 10/03/2021
(732) MORO GRAND IDEA SRL, STR.

CETATII 96, JUDEŢ SUCEAVA,
COMUNA SCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

stejart.ro fotografie pe lemn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Plăcuţe decorative din lemn, imprimate.
40. Imprimerie fotografică.

───────

(210) M 2021 01887
(151) 10/03/2021
(732) SC HISTERIA WORLD SRL,

STRADA TIRNAVELOR, NR.12,
BLOC AN 6, ETAJ 8, AP.32, ,
MUNICIPIUL ORADEA, 417515,
BIHOR, ROMANIA

(540)

natural HYSTERIA

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 02.03.16; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#54b8aa), negru

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

───────

(210) M 2021 01888
(151) 10/03/2021
(732) MAISON DE LUXE SRL, STRADA

GHEORGE MUREA NR 15,
CORP C1, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Maison de Luxe

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:vişiniu, verde, crem,
alb

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2021 01890
(151) 10/03/2021
(732) TELGO RBCS FOR GSM SRL,

STR. SERGENT TURTURICA NR.
117, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
052195, ROMANIA

(540)

TELGORBCS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Huse pentru telefoane, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cabluri
pentru transmisia de date., cabluri telefonice,
cabluri optice, cabluri video, cabluri audio,
cabluri prelungitoare, cabluri electronice,
cabluri ethernet, cabluri usb, cabluri pentru
modem, adaptoare ethernet, adaptoare
electrice, adaptoare coaxiale, adaptoare
audio, adaptoare usb, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru prize, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare de baterii,
adaptoare pentru imprimante, adaptoare pentru
telefoane, adaptoare de carduri pentru
calculator, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
stereo pentru automobile, cabluri adaptoare
pentru căști, adaptoare pentru obiective foto,
adaptoare pentru accesul la rețele fără fir,
adaptoare pentru conexiuni între dispozitive
media, adaptoare de curent electric destinate
utilizării cu priza brichetă auto, adaptoare
ca pentru aparatele de jocuri video de larg
consum, căști, căști stereo, căști auriculare, căști
antifonice, căști audio, bureți pentru căști, cutii
pentru căști, căști pentru șoferi, căști fără fir,
căști in-ear, căști pentru muzică, căști pentru
telefoane, prize duble pentru căști, căști pentru
telefoane inteligente, căști audiovizuale pentru
jocuri video, combinații de căști cu microfon,
căști cu microfon pentru comunicații, căști fără
fir pentru calculatoare tabletă, căşti pentru
aparatură video pentru consumatori, căști de
vizualizare pentru realitate augmentată, căști
de vizualizare stereoscopică în 3d, căști de
vizualizare monoscopică în 2d, căști pentru
jocuri de realitate virtuală, suporturi de camere
video montate pe căști, căști fără fir folosite
cu telefoane mobile, căști pentru aparate
electronice portabile pentru jocuri, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, huse

pentru tablete, huse pentru calculatoare tabletă,
huse pentru tastaturi de calculator, huse din
piele pentru tablete, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, folii de protecție pentru
tablete, balast pentru becuri cu halogen, balast
pentru becuri fluorescente, becuri indicatoare
pentru aparate de telecomunicații, senzori de
mișcare pentru becuri de siguranță, becuri
pentru semnalizatoare (pentru aparatele de
telecomunicații), suporturi de mouse, suporturi
pentru imprimantă, suporturi pentru boxe,
suporturi pentru microfoane, suporturi de date,
suporturi pentru televizoare, suporturi pentru
amplificatoare, portcarduri (suporturi adaptate),
suporturi pivotante pentru calculatoare, suporturi
pentru bobine electrice, suporturi pentru fire
electrice, suporturi de date electronice, suporturi
media educative descărcabile, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru difuzoare, suporturi magnetice de date,
suporturi magnetice de înregistrare, suporturi
optice de date, suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi pentru înregistrări sonore,
suporturi pentru camere video, suporturi
pentru răcirea laptopurilor, date înregistrate
pe suport magnetic, hărți digitale pe suport
informatic, software de suport pentru sisteme,
suporturi de stocare a datelor, suporturi
pentru echipamente de calculator, suporturi
pentru aparate de fotografiat, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
de fixare pentru difuzoare, suporturi pentru
depozitarea discurilor, adaptate, suporturi
adaptate pentru discuri compacte, suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale), suporturi
adaptate pentru calculatoare tabletă, suporturi
biped pentru camere video, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
dispozitive pentru streaming-ul de suporturi
digitale, dispozitive și suporturi pentru stocarea
de date, suporturi adaptate pentru stocarea
de aparate video, suporturi de bord pentru
dispozitive de navigație, suporturi de nas
pentru ochelari de soare, suporturi cu trei
picioare pentru aparate fotografice, suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
suporturi cu trei picioare pentru aparate de
fotografiat, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, suporturi de fixare
adaptate pentru monitoare de calculator, jocuri
video (jocuri de calculator) sub formă de
programe de calculator înregistrate pe suporturi
de date, boxe, boxe stereo, boxe portabile, boxe
de monitor, boxe pentru automobile, boxe de
calculator, cabluri pentru boxe, boxe fara fir,
boxe pentru conferințe video, piese și accesorii
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pentru aparatură audio, piese și accesorii pentru
decodoare pentru televizoare, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, camere de unghi
mort pentru autovehicule, sisteme de asistență
șofer pentru autovehicule, dispozitive de încărcat
baterii pentru autovehicule, aparate de verificare
a vitezei la autovehicule, dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
baterii, baterii solare, baterii uscate, baterii
galvanice, baterii reîncărcabile, baterii externe,
baterii anodice, carcase de baterii, baterii pentru
telefoane, baterii pentru proiectoare, baterii
electrice reîncărcabile, cabluri pentru baterii,
testere pentru baterii, baterii solare de uz casnic,
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, încărcătoare
pentru bateriile țigărilor electronice, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, baterii pentru
lanterne de buzunar, testere pentru baterii și
acumulatoare, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, surse de alimentare portabile (baterii
reîncărcabile), încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, baterii destinate utilizării la
dispozitive mobile de telecomunicații, prize de
telefon, curele pentru telefonul mobil, cabluri de
extensie pentru telefon, curele pentru aparate
telefonice, huse pentru receptoare de telefon,
echipamente de telefonie prin calculator, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, unități cu
difuzor pentru birou sau montat în mașină
pentru a permite folosirea unui telefon mobil în
modul hands-free, ceasuri inteligente, radio cu
ceas deșteptător, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
aparate radio cu ceasuri încorporate, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, asistenți digitali personali sub forma
unui ceas de mână, ceasuri computerizate cu
funcție de recunoaștere a amprentei, dispozitive
de comunicații portabile, sub formă de ceasuri
de mână, ceasuri de mână care comunică date
la alte dispozitive electronice, aparatură tv de
recepționare prin satelit, simulatoare tv pentru
detectarea hoților, aparate tv, dispozitive de
înregistrare tv, camere tv, relee pentru stații
radio și tv, amplificatoare pentru stații radio și tv,
ochelari 3d pentru televizor, filtre pentru ecrane
de televizor, televizoare de mașină, decodoare,
decodoare digitale, mufe pentru cabluri electrice,
prize electrice, prize cu telecomandă, prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), măști de protecție, ochelari de
protecție, măști de protecție împotriva prafului,
căști de protecție pentru sport, echipamente de

protecție și siguranță, tuburi de protecție pentru
cabluri electrice, capace de protecție pentru
camere foto, huse de protecție pentru playere
mp3, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor.
11. Becuri cu led pentru automobile, becuri
cu led, becuri cu halogen, becuri fluorescente,
becuri de far, becuri de lămpi, becuri de lanternă,
becuri pentru proiectoare, becuri de iluminat,
becuri de format mic, becuri fluorescente
compacte (bfc), becuri pentru panoul de bord,
becuri pentru indicatoarele de direcție pentru
vehicule, becuri pentru indicatoare de direcție
pentru vehicule, becuri pentru indicatoare de
direcție pentru vehicule, ornamente pentru
pomul de crăciun (becuri), becuri electrice pentru
vehicule cu motor, becuri pentru indicatoare
de direcție pentru vehicule, suporturi de
abajururi, suporturi pentru lămpi, suporturi pentru
lămpi neelectrice, lampioane din hârtie fără
suport, suporturi adaptate pentru montarea
lămpilor, suporturi adaptate pentru uscătoare
de păr, ornamente pentru iluminat (accesorii),
accesorii electrice de iluminat, accesorii de
uz sanitar, accesorii pentru iluminatul electric,
accesorii pentru duș, accesorii pentru baie,
accesorii de iluminat pentru exterior, accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, accesorii pentru aplice de perete
(altele decât comutatoare), dispozitive pentru
încălzirea mâinilor (altele decât accesoriile de
îmbrăcăminte), lămpi de semnalizare pentru
autovehicule, aparate de dezodorizare pentru
răspândirea de arome în autovehicule.

───────
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(210) M 2021 01891
(151) 10/03/2021
(732) SC GENERAL MEMBRANE SA,

ŞOS. CONSTANŢEI NR. 16, 18 ŞI
20, BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA SRL,
B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

GENERAL IZOLROST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

17. Materiale de etanşare, umplere şi izolare.
19. Materiale de construcţii nemetalice, pentru
clădiri şi construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii,
servicii de reparaţii.

───────

(210) M 2021 01892
(151) 10/03/2021
(732) SC GENERAL MEMBRANE SA,

SOS. CONSTANTEI NR. 16,18 SI
20, JUD. BUZAU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, OP.1,
CP. 52, JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

GENERAL TOPIZOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

17. Materiale de etanşare, umplere şi izolare.
19. Materiale de construcţii nemetalice, pentru
clădiri şi construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii,
servicii de reparaţii.

───────
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(210) M 2021 01893
(151) 10/03/2021
(732) GIURGIU TEODOR

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. CARDINAL IULIU HOSSU
NR. 62, JUDEȚUL SATU MARE,
SATU MARE, 440045, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

FRAPPANT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin.

───────

(210) M 2021 01894
(151) 10/03/2021
(732) GIURGIU TEODOR

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STRADA CARDINAL IULIU HOSSU
NR. 62, JUDEȚUL SATU MARE,
SATU MARE, 440045, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

ADEODATUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin

───────

(210) M 2021 01895
(151) 10/03/2021
(732) TEODORA TABĂRĂ,

BULEVARDUL UNIRII, BLOC
16J, ETAJ 3, APARTAMENT
15, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
120013, BUZĂU, ROMANIA

(540)

R

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.03

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
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mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01899
(151) 10/03/2021
(732) SC CITYMEDIA CONSULTING

S.R.L., ALEEA ELIBERĂRII NR. 36,
JUDEȚUL CONSTANȚA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CTnews
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 01900
(151) 10/03/2021
(732) NOVA FARM SRL, ȘOS. CHITILEI

NR. 413, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102, SC. 3, ET.
6, AP. 55, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050707, ROMANIA

(540)

NOVA farm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.12; 29.01.13;
24.13.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, turcuaz,
alb

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

3. Săpunuri antiperspirante, preparate pentru
igiena orală, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru copii, produse cosmetice și
preparate cosmetice, săpunuri nemedicinale,
antiperspirante nemedicamentoase, produse
antiperspirante, preparate antiperspirante,
deodorante antiperspirante, deodorante și
antiperspirante, săpunuri antiperspirante,
șampoane nemedicinale, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate și
tratament pentru păr, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, produse pentru
epilare și bărbierit, săpunuri și geluri, produse
de spălare a părului și corpului, produse
cosmetice sub formă de creme, preparate
pentru spălat, de uz personal, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, șervețele umede pentru uz igienic
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și cosmetic, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
geluri pentru albirea dinților, geluri pentru
curățatea dinților, loțiuni pentru curățarea
dinților, apă de gura, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților, preparate
de împrospătare a respirației pentru igiena
personala, produse pentru curățarea dinților
și ape de gură, creme nemedicinale, creme
cosmetice, creme pentru corp, cremă pentru
ochi, creme nutritive (nemedicinale), creme de
păr, creme de curățare, creme după ras, creme
de întreținere, creme de protecție, creme de
soare, creme pentru demachiere, creme pentru
piele, creme, loțiuni și geluri hidratante, creme
(nemedicinale) pentru curățarea pielii, cremă
nemedicinală pentru tratarea scalpului, creme
pentru mâini de uz cosmetic, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), cremă ne-
medicamentoasă pentru dermatita de scutec,
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical.
5. Medicamente, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente homeopate,
drajeuri (medicamente), medicamente
antialergice, medicamente hipoglicemice,
medicamente anticonvulsive, medicamente
anticancer, medicamente seroterapeutice, tonice
(medicamente), sulfamide (medicamente),
medicamente pentru implantare, medicamente
pentru acnee, medicamente contra
tumorilor, medicamente contra alergiilor,
medicamente pentru tuse, medicamente
antiinflamatoare nesteroidiene, medicamente
împotriva migrenelor, medicamente pentru
ameliorarea alergiilor, medicamente pentru
dereglări intestinale, medicamente inhibitoare
ale tusei, truse portabile de medicamente,
medicamente autonome de uz medical,
medicamente pentru tratarea bolilor
gastrointestinale, medicamente pentru reglarea
ciclului menstrual, medicamente pe bază de
plante, medicamente antivirale pentru tratarea
gripei, medicamente antipiretice cu efect de
sedare, medicamente antivirale pentru tratarea
virusului HIV, medicamente pentru tratamentul
bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare,
medicamente pentru boli cardiovasculare
utilizate în tratamentul aritmiilor, medicamente
pentru boli cardiovasculare utilizate în
tratamentul hipertensiunii, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
anginei pectorale, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
infarctului miocardic, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
insuficienței cardiace congestive, pastile

antioxidante, pastile contra alergiei, pastile
pentru suprimarea apetitului, pastile pe bază de
miere și plante pentru gât, articole absorbante
pentru igiena personala, absorbante zilnice
(sanitare), centuri pentru tampoane igienice,
chiloți sanitari (igienici), produse și preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate de
sarcină, prosoape sanitare, tampoane pentru
menstruație, chiloței de unică folosință, din
hârtie, pentru învățarea la oliță, chiloți absorbanți
pentru incontinență, chiloți de unică folosință
pentru sugarii care învață să folosească toaleta,
chiloți de unică folosință pentru învățarea la oliță
(scutece), chiloți de unică folosință, din hârtie sau
celuloză, pentru copiii care învață să folosească
toaleta, căptușeli de chiloți pentru persoanele
care suferă de incontinență, căptușeli de unică
folosință din celuloză pentru scutece, scutece
adaptate din celuloză pentru bebeluși, scutece
adaptate din hârtie pentru bebeluși, scutece
chiloței din celuloză, de unică folosință, pentru
copii, scutece chiloței din hârtie, de unică
folosință, pentru copii, scutece chiloței pentru
bebeluși, scutece de înot de unică folosință
pentru bebeluși, scutece- chilot de unică
folosință, pentru bebeluși, scutece de unică
folosință pentru adulți, scutece pentru adulți,
alcool medicinal, antiseptice, antiseptice cu
efect profilactic, antiseptice cu efect terapeutic,
bactericizi, dezinfectante, dezinfectante folosite
pentru igienă, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante pentru lentile de contact,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectanți pentru
aparate și instrumente dentare, dezinfectanți
pentru instrumente și aparate medicale,
loțiuni antibacteriene pentru mâini, preparate
antibacteriene, preparate antiseptice pentru
îngrijirea corpului, preparate de dezinfectare
pentru utilizarea în spitale, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptic, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru spălare
(altele decât săpunuri), soluții de sterilizare,
șervețele antibacteriene, șervețele de uz
medical, șervețele dezinfectante, șervețele
impregnate cu medicamente, substanțe de
sterilizare, sprayuri antibacteriene, unguente
antiseptice, preparate antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate de toaletă
medicinale, produs antibiotic pentru spălat
pe mâini, produse antibacteriene de spălat
pe mâini, produse de uz medical pentru
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spălarea mâinilor, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, săpun antibacterian, săpunuri
medicinale, săpunuri dezinfectante, preparate
de curățare și sterilizare a instrumentelor
chirurgicale, preparate pentru igienizarea
aerului, soluții de curățare de uz medical,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
si preparate dietetice, ape de gură antiseptic,
bandaje adezive, bandaje adezive pentru rănile
pielii, bandaje chirurgicale, bandaje pentru
pansat, plasturi, șervete de mâini din hârtie
impregnate cu o loțiune farmaceutică, șervețele
antiseptice impregnate, șervețele de uz medical,
alcool medicinal, dezinfectanți și antiseptice,
șampoane medicinale, creme antibiotice, creme
medicinale, creme farmaceutice, creme pentru
ten (medicinale), creme medicinale pentru
piele, creme pentru picioare (medicamentoase),
cremă de scutece (medicinală), creme pentru
ameliorarea durerii, creme de uz dermatologic,
creme medicinale pentru protecția pielii,
creme medicinale pentru îngrijirea pielii,
creme pentru acnee (preparate farmaceutice),
creme analgezice de uz topic, creme
hidratante de uz farmaceutic, creme de
corp de uz farmaceutic, creme pentru
mâini de uz medical, creme medicamentoase
cu antibiotice, pentru mai multe
scopuri, compoziții farmaceutice, farmaceutice
injectabile, preparate farmaceutice, produse
farmaceutice antibacteriene, substanțe
farmaceutice dermatologice, produse
farmaceutice homeopate, produse farmaceutice
cardiovasculare, produse farmaceutice
antidiabetice, preparate astringente
(farmaceutice), preparate farmaceutice
antiepileptice, produse dermatologice
farmaceutice, preparate farmaceutice
diuretice, elixiruri (preparate farmaceutice),
produse chimico farmaceutice, preparate
farmaceutice analgezice efervescente,
preparate farmaceutice pentru răni, preparate
farmaceutice pentru răceală, preparate și
substanțe farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tuse, loțiuni farmaceutice pentru piele,
preparate farmaceutice pentru inhalatoare,
produse farmaceutice pentru ochi, preparate
farmaceutice pentru tratarea hipertensiunii,
soluții farmaceutice utilizate în dializă,
preparate farmaceutice pentru tratarea
diabetului, produse farmaceutice de uz
oftalmologie, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, preparate farmaceutice
pentru uz stomatologic, preparate farmaceutice
pentru uz uman, preparate farmaceutice
pentru reglarea imunității, preparate și
substanțe farmaceutice antialergice, produse

farmaceutice pentru tratarea artritei, produse
farmaceutice pentru tratarea depresiei,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea
părului, preparate farmaceutice pentru leziunile
pielii, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, preparate farmaceutice pentru
tratarea mătreții, preparate farmaceutice sub
formă de bandă, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
fracturilor osoase, produse farmaceutice de
regenerare a țesuturilor, preparate farmaceutice
destinate utilizării în urologie, preparate
farmaceutice pentru activarea funcției celulare,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolii cardiovasculare, preparate farmaceutice
destinate utilizării în chimioterapie, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor virale,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolii parkinson, preparate farmaceutice
pentru tratarea sclerozei multiple, preparate
farmaceutice destinate utilizării în oncologie,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor autoimune, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor osoase, preparate
farmaceutice pentru tratarea tumorilor maligne,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor digestive, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor respiratorii, preparate
farmaceutice pentru sistemul nervos periferic,
substanțe farmaceutice pentru tratarea leziunilor
fizice, preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor hormonale, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor infecțioase,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor scheletice, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
preparate farmaceutice pentru utilizare în
hematologie, produse farmaceutice pentru
tratarea afecțiunilor epidermice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
metabolice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor gastrointestinale, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, preparate farmaceutice pentru
chirurgia oculară sau intraoculară, preparate
și substanțe farmaceutice pentru tratamentul
cancerului, preparate farmaceutice pentru
ameliorarea mușcăturilor de insecte, preparate
farmaceutice injectabile pentru tratamentul
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reacțiilor anafilactice, preparate farmaceutice
pentru tratamentul afecțiunilor musculo-
scheletice, preparate și substanțe farmaceutice
cu proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor de rinichi, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
imunitar, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului nervos,
preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor sistemului endocrin, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor sistemului
metabolic, produse farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor organelor senzoriale, produse și
preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, preparate farmaceutice cu
acțiune asupra sistemului nervos central,
preparate și substanțe farmaceutice destinate
utilizării pentru anestezie, preparate și
substanțe farmaceutice destinate utilizării în
ginecologie, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor cauzate de bacterii, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor cauzate
de bacterii, preparate farmaceutice pentru
utilizare în transplanturile de organe, preparate
farmaceutice pentru tratarea pielii uscate în
timpul sarcinii, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor sistemului nervos central (SNC),
preparate farmaceutice de inhalat pentru
tratarea bolilor și dereglărilor respiratorii,
lichide intravenoase pentru rehidratare, nutriție
și administrare de produse farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor și
afecțiunilor legate de sistemul imunitar.
35. Publicitate online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, marketing pe internet,
publicitate pentru terți pe internet, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros pentru preparate

farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, furnizare de asistență administrativă
farmaciilor, pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, administrare de programe și
servicii de rambursare a cheltuielilor pentru
medicamente, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, publicitate referitoare la
produse farmaceutice și de imagistică in vivo,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate medicale, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de agenții de import
si exporț.

───────
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(210) M 2021 01901
(151) 10/03/2021
(732) SC KAROUA S.R.L., STR. ȘCOLII

NR. 160, SAT BOD, JUDEȚUL
BRAȘOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

KAROUA PRODUSE
PROASPETE

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.13; 03.04.04; 01.15.15

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

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin posta sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────

(210) M 2021 01902
(151) 10/03/2021
(732) NOVA FARM SRL, ȘOS. CHITILEI

NR. 413, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102, SC. 3, ET.
6, AP. 55, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050707, ROMANIA

(540)

NOVA farm FARMACIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 24.13.25; 26.11.12;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, publicitate la produsele şi serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcţie de căutare, furnizarea
de servicii online de comparare de preţuri,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, marketing pe internet,
publicitate pentru terţi pe internet, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
internet, furnizare de informaţii despre produse
de larg consum prin internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi de
produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, furnizare de asistenţă administrativă
farmaciilor pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, administrare de programe şi
servicii de rambursare a cheltuielilor pentru
medicamente, administrare de programe şi
servicii de rambursare către farmacii, servicii
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de publicitate pentru produse farmaceutice,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
şi de imagistică in vivo, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de păr, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
servicii de vânzare prin licitaţii online prin
internet, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice şi de înfrumuseţare, servicii
de publicitate privind produse farmaceutice
pentru tratarea diabetului, consultanţă privind
comercializarea de produse chimice, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoţionale şi de
comercializare pentru terţi, asistenţă privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, distribuire de eşantioane,
distribuire de pliante publicitare, distribuire de
materiale publicitare, distribuirea de materiale
promoţionale, promovarea de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare vânzării de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de materiale tipărite
şi organizarea de concursuri promoţionale,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, demonstraţii cu produse, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, publicitate
prin televiziune, servicii de vânzare cu ridicata
pentru preparatele sanitare, veterinare şi
farmaceutice şi pentru proviziile medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru

preparatele sanitare şi veterinare și pentru
proviziile medicale, publicitate, managementul,
organizarea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, publicitate radio, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, furnizarea de
informaţii despre produse de larg consum, şi
anume cu privire la cosmetice.

───────

(210) M 2021 01904
(151) 10/03/2021
(732) GIURGIU TEODOR

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. CARDINAL IULIU HOSSU
NR. 62, JUDEȚUL SATU MARE,
SATU MARE, 440045, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

TEODOR

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 27.05.01

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

33. Vin.
───────
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(210) M 2021 01905
(151) 10/03/2021
(732) CONLIN LUCIA SRL, ROVINARI,

STR. TERMOCENTRALEI NR. 8,
JUDEȚUL GORJ, NOVACI, 215300,
GORJ, ROMANIA

(540)

Linvidia

(531) Clasificare Viena:
26.02.03; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
26.03.23

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

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

───────

(210) M 2021 01906
(151) 10/03/2021
(732) BIANCA ZEN CONSULTING

S.R.L., BDUL. CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 1, CAMERA
1, BLOC MI, SCARA H, ETAJ 1,
AP. 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
041431, ROMANIA

(540)

Bianca Zen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
domeniul administrării și planificării afacerilor,

asistență în domeniul managementului
corporatist, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea afacerilor sau a
funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență privind
organizarea întreprinderii, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, servicii oferite de experți în
domeniul eficienței activității comerciale, servicii
oferite de furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții,
informații despre metode de vânzare, întocmire
de rapoarte economice, managementul
întreprinderilor, inclusiv consultanță privind
aspectele demografice, managementul și
consultanța în procesele de afaceri,
managementul și administrarea afacerilor,
planificare corporativă, planificare strategică de
afaceri, planificare strategică în afaceri, servicii
de examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de evaluare a riscurilor
afacerilor, servicii de specialitate privind eficiența
în afaceri, servicii de strategie în afaceri, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație și instruire, furnizarea de
informații în materie de recreere, meditaţii
(îndrumare), organizare de webinare, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
jurnalistice în sistem liber-profesionist.

───────
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(210) M 2021 01907
(151) 10/03/2021
(732) RĂDUCU-MIHAI GRECU, STR.

SOARELUI NR. 4, JUD. GALAŢI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MEDITERANA TOUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de agenții pentru organizarea de
călătorii, servicii de agenții de rezervare
a călătoriilor, consultanță pentru planificarea
de itinerarii, consultanță profesională privind
transportul, consultanță în legătură cu călătoriile,
furnizare de date referitoare la transportul de
pasageri, furnizare de informații cu privire la
călătorii și transport, prin mijloace electronice,
furnizare de informații cu privire la orarele
de zbor, furnizare de informații cu privire la
servicii de închiriere de mașini, furnizare de
informații de călătorie pentru turiști, furnizare
de informații de călătorie prin intermediul
calculatorului, furnizare de informații despre
zboruri, furnizare de informații despre călătorii
cu avionul, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre călătorii, în rețele globale
de calculatoare, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre servicii de mutare, furnizare
de informații despre servicii de închiriere de
biciclete, furnizare de informații despre transport
și călătorii, furnizare de informații online despre
călătorii, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii turistice, furnizare de
informații pe internet despre rezervări pentru
călătorii de afaceri, furnizare de informații pentru
turiști despre excursii și tururi de oraș, furnizare
de informații privind itinerariile de călătorie,
furnizare de informații privind tarifele, furnizare
de informații în legătură cu servicii de închiriere
de aeronave, furnizare de informații privind
plecările și sosirile de curse aeriene, furnizare de
informații privind porturile de iahturi, furnizare de
informații privind porturile, furnizare de informații
privind tarifele de transport, furnizare de

informații referitoare la transportul pasagerilor,
informații de călătorie, organizare de călătorii și
servicii de rezervare, organizare și rezervare de
excursii de o zi, organizare și rezervare de tururi
de oraș, organizare și rezervare de voiaje de
agrement, organizare și rezervare de croaziere,
organizare și rezervare de călătorii, organizare și
rezervare de călătorii pentru pachete de vacanță,
organizare și rezervare de excursii, organizare
și rezervare de excursii și de tururi de oraș,
planificare și rezervare de zboruri, prin mijloace
electronice, planificare, organizare și rezervare
de călătorii, planificare, organizare și rezervare
de călătorii prin mijloace electronice, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, prestare de servicii de
informații de aeroport privind aviația, realizarea
formalităților privind biletele de avion, de
croazieră și de tren, rezervare de bilete de
avion, rezervare de bilete de călătorie, rezervare
de bilete de vapor, rezervare de cușete pentru
călătorii, rezervare de călătorii și tururi de
vacanță, rezervare de locuri pentru călătorii cu
autocarul, rezervare de locuri pentru călătorii
cu avionul, rezervare de locuri pentru călătorii
cu trenul, rezervare de locuri pentru transport
aerian, rezervare de locuri pentru transport
cu autovehicule, rezervare de locuri pentru
transport feroviar, rezervare de locuri pentru
transport nautic, rezervare de bilete de tren,
rezervare de locuri pentru călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii (transporturi), rezervare de
transport cu autocarul, rezervare de transport
pe calea ferată, rezervare de transport cu
feribotul, rezervare de transport prin rețele
globale de calculatoare, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, rezervări
de bilete pentru călătorii cu trenul, rezervări
de bilete pentru transport aerian, rezervări
de locuri pentru diverse forme de transport,
rezervări prin agenții de tururi de oraș, servicii
ale agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii computerizate de informare
privind rezervările pentru călătorii, servicii
computerizate de informare privind transportul
pasagerilor, servicii computerizate de informații
privind transportul, servicii computerizate de
rezervări pentru călătorii, servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism,
și anume organizarea transportului pentru
călători, servicii de agenție pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, servicii de
agenție pentru organizarea transportului de
călători, servicii de agentie pentru organizarea
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transportului de marfuri, servicii de agenție
pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție privind organizarea transportului de
persoane, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii de consultanță și
informații pentru călătorii, servicii de emitere de
bilete pentru călătorii, servicii de planificare de
călătorii, servicii de rezervare de bilete pentru
călătorii, servicii de rezervare de croaziere,
servicii de rezervare de locuri (călătorii),
servicii de rezervare de locuri pentru călători,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii, servicii de rezervare pentru circuite
turistice, servicii de rezervare pentru călătorii,
servicii de rezervare pentru călătorii pe uscat,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
servicii de rezervare pentru transport cu barca,
servicii de rezervare pentru transport pe cale
aeriană, servicii de rezervare pentru transport
pe cale terestră, servicii de rezervare pentru
transportul cu autobuzul, servicii de rezervări de
circuite turistice, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, servicii de rezervări pentru călătorii de
vacanță, servicii de rezervări pentru călătorii
maritime, servicii de rezervări pentru călătorii
turistice, servicii specifice agențiilor de turism și
servicii de rezervări, servicii specifice agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport.

───────

(210) M 2021 01909
(151) 10/03/2021
(732) C & M PACKING SRL, STR. ADY

ENDRE NR.15, ETAJ P+E, AP. 2,
SAT DUMBRĂVIŢA, JUD. TIMIŞ,
COMUNA DUMBRĂVIŢA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

360 GROUP

(531) Clasificare Viena:
01.05.23; 27.05.17; 27.07.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (HEX #737373),
galben (HEX #FFAB2E, HEX #FFC714)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 01910
(151) 10/03/2021
(732) FLORIN IACOB, SAT UTVIN,

NR. 54, JUD. TIMIŞ, COMUNA
SÎNMIHAIU ROMÂN, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

AMODORMIRE.RO

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 01.07.01; 12.01.03; 02.03.23;
24.07.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:Galben, galben
auriu, albastru, roşu, auriu

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

20. Paturi, paturi adaptate pentru a fi utilizate
de către persoanele cu dificultăți de mobilitate,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi cu aer, altele decât cele de uz medical,
paturi de camping, rotile nemetalice pentru
paturi, paturi de spital, paturi de tip beanbag,
paturi din lemn, paturi divan, paturi hibride sub
formă de paturi de apă cu margini moi (altele
decât cele de uz medical), paturi hidrostatice,
altele decât cele de uz medical, paturi pentru
copii, paturi pentru copii confecționate din pânză
sub forma unui sac, paturi pentru masaj,
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paturi pliante, paturi portabile pentru bebeluși,
paturi portabile, paturi prevăzute cu saltele cu
arcuri interioare, paturi supraetajate, pătuțuri
de siguranță, pătuțuri-leagăn pentru bebeluși,
pătuțuri de voiaj pentru copii, saltele, saltele
(altele decât saltelele pentru nașteri), saltele
auto portabile, saltele cu aer pentru camping,
saltele cu aer, altele decât cele de uz medical,
saltele de dormit, saltele din latex, saltele din
paie, saltele din spumă, saltele din spumă
pentru camping, saltele gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,
cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu apă,
altele decât cele de uz medical, perne de baie,
perne de aer sub formă de mobilier (nu pentru
uz medical), perne de maternitate, perne de
sprijin pentru cap, perne de susținere a gâtului,
perne de susținere a spatelui, care nu sunt
de uz medical, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de tip beanbag, perne din bambus, perne
decorative, perne de voiaj, perne din latex, perne
din spumă cu memorie, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile (altele
decât cele pentru uz medical) pentru zona din
jurul gâtului, perne gonflabile, perne parfumate,
perne pentru alăptat, perne mari, perne pentru
bebeluși, perne pentru animale de companie,
perne pentru fotolii, perne în formă de U,
perne (tapițerie), perne pentru gât (altele decât
cele pentru uz medical sau chirurgical), perne
pentru podea japoneze (zabuton), perne pentru
poziționarea capului la bebeluși, perne pentru
scăunele de pe stadion, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne pneumatice, altele
decât pentru uz medical, perne umplute, perne
umplute cu păr, pernițe de tip beanbag, rame
pentru baldachine de paturi, somiere pentru
paturi, somiere cu arcuri, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare

online în legătură cu: paturi, paturi adaptate
pentru a fi utilizate de către persoanele cu
dificultăți de mobilitate, paturi ajustabile, paturi
care includ și divane, paturi cu aer, altele
decât cele de uz medical, paturi de camping,
rotile nemetalice pentru paturi, paturi de spital,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi hibride sub formă de paturi de
apă cu margini moi (altele decât cele de uz
medical), paturi hidrostatice, altele decât cele
de uz medical, paturi pentru copii, paturi pentru
copii confecționate din pânză sub forma unui
sac, paturi pentru masaj, paturi pliante, paturi
portabile pentru bebeluși, paturi portabile, paturi
prevăzute cu saltele cu arcuri interioare, paturi
supraetajate, pătuțuri de siguranță, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru
copii, saltele, saltele (altele decât saltelele pentru
nașteri), saltele auto portabile, saltele cu aer
pentru camping, saltele cu aer, altele decât cele
de uz medical, saltele de dormit, saltele din latex,
saltele din paie, saltele din spumă, saltele din
spumă pentru camping, saltele gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,
cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu apă,
altele decât cele de uz medical, perne de baie,
perne de aer sub formă de mobilier (nu pentru
uz medical), perne de maternitate, perne de
sprijin pentru cap, perne de susținere a gâtului,
perne de susținere a spatelui, care nu sunt
de uz medical, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de tip beanbag, perne din bambus, perne
decorative, perne de voiaj, perne din latex, perne
din spumă cu memorie, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
zona din jurul gâtului, perne gonflabile, perne
parfumate, perne pentru alăptat, perne mari,
perne pentru bebeluși, perne pentru animale de
companie, perne pentru fotolii, perne în formă
de U, perne (tapițerie), perne pentru gât (altele
decât cele pentru uz medical sau chirurgical),
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perne pentru podea japoneze (zabuton),
perne pentru poziționarea capului la bebeluși,
perne pentru scăunele de pe stadion, perne
pentru sprijinirea capului bebelușilor, perne
pneumatice, altele decât pentru uz medical,
perne umplute, perne umplute cu păr, pernițe
de tip beanbag, rame pentru baldachine de
paturi, somiere pentru paturi, somiere cu arcuri,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
furnizare de informații publicitare, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
de produse, marketing digital, marketing pe
internet, marketing promotional, împărţirea
de eşantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 01911
(151) 10/03/2021
(732) FLORIN IACOB, SAT UTVIN

NR. 54, JUD. TIMIŞ, COMUNA
SÎNMIHAIU ROMÂN, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

RUBINO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.13

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

20. Paturi, paturi adaptate pentru a fi utilizate
de către persoanele cu dificultăți de mobilitate,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi cu aer, altele decât cele de uz medical,
paturi de camping, paturi (rotile nemetalice
pentru -), paturi de spital, paturi de tip beanbag,
paturi din lemn, paturi divan, paturi hibride sub
formă de paturi de apă cu margini moi (altele
decât cele de uz medical), paturi hidrostatice,
altele decât cele de uz medical, paturi pentru
copii, paturi pentru copii confecționate din pânză
sub forma unui sac, paturi pentru masaj,
paturi pliante, paturi portabile pentru bebeluși,
paturi portabile, paturi prevăzute cu saltele cu
arcuri interioare, paturi supraetajate, pătuțuri
de siguranță, pătuțuri-leagăn pentru bebeluși,
pătuțuri de voiaj pentru copii, saltele, saltele
(altele decât saltelele pentru nașteri), saltele
auto portabile, saltele cu aer pentru camping,
saltele cu aer, altele decât cele de uz medical,
saltele de dormit, saltele din latex, saltele din
paie, saltele din spumă, saltele din spumă
pentru camping, saltele gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,
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cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu apă,
altele decât cele de uz medical, perne de baie,
perne de aer sub formă de mobilier (nu pentru
uz medical), perne de maternitate, perne de
sprijin pentru cap, perne de susținere a gâtului,
perne de susținere a spatelui, care nu sunt
de uz medical, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de tip beanbag, perne din bambus, perne
decorative, perne de voiaj, perne din latex, perne
din spumă cu memorie, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile (altele
decât cele pentru uz medical) pentru zona din
jurul gâtului, perne gonflabile, perne parfumate,
perne pentru alăptat, perne mari, perne pentru
bebeluși, perne pentru animale de companie,
perne pentru fotolii, perne în formă de u,
perne (tapițerie), perne pentru gât (altele decât
cele pentru uz medical sau chirurgical), perne
pentru podea japoneze (zabuton), perne pentru
poziționarea capului la bebeluși, perne pentru
scăunele de pe stadion, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne pneumatice, altele
decât pentru uz medical, perne umplute, perne
umplute cu păr, pernițe de tip beanbag, rame
pentru baldachine de paturi, somiere pentru
paturi, somiere cu arcuri, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: paturi, paturi adaptate
pentru a fi utilizate de către persoanele cu
dificultăți de mobilitate, paturi ajustabile, paturi
care includ și divane, paturi cu aer, altele
decât cele de uz medical, paturi de camping,
rotile nemetalice pentru paturi, paturi de spital,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi hibride sub formă de paturi de
apă cu margini moi (altele decât cele de uz
medical), paturi hidrostatice, altele decât cele
de uz medical, paturi pentru copii, paturi pentru
copii confecționate din pânză sub forma unui
sac, paturi pentru masaj, paturi pliante, paturi
portabile pentru bebeluși, paturi portabile, paturi
prevăzute cu saltele cu arcuri interioare, paturi
supraetajate, pătuțuri de siguranță, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru

copii, saltele, saltele (altele decât saltelele pentru
nașteri), saltele auto portabile, saltele cu aer
pentru camping, saltele cu aer, altele decât cele
de uz medical, saltele de dormit, saltele din latex,
saltele din paie, saltele din spumă, saltele din
spumă pentru camping, saltele gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile
pentru camping, saltele ignifuge, saltele pentru
camping, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, saltele pneumatice, cadre de paturi,
cadre pentru saltele, cadre de pat metalice,
bariere de protecție pentru pat, perne, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, perne
adaptate pentru sprijinirea feței (altele decât
cele pentru uz medical), perne antirostogolire
pentru bebeluși, perne cervicale, perne cu aer,
altele decât cele de uz medical, perne cu apă,
altele decât cele de uz medical, perne de baie,
perne de aer sub formă de mobilier (nu pentru
uz medical), perne de maternitate, perne de
sprijin pentru cap, perne de susținere a gâtului,
perne de susținere a spatelui, care nu sunt
de uz medical, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de tip beanbag, perne din bambus, perne
decorative, perne de voiaj, perne din latex, perne
din spumă cu memorie, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
zona din jurul gâtului, perne gonflabile, perne
parfumate, perne pentru alăptat, perne mari,
perne pentru bebeluși, perne pentru animale de
companie, perne pentru fotolii, perne în formă
de U, perne (tapițerie), perne pentru gât (altele
decât cele pentru uz medical sau chirurgical),
perne pentru podea japoneze (zabuton),
perne pentru poziționarea capului la bebeluși,
perne pentru scăunele de pe stadion, perne
pentru sprijinirea capului bebelușilor, perne
pneumatice, altele decât pentru uz medical,
perne umplute, perne umplute cu păr, pernițe
de tip beanbag, rame pentru baldachine de
paturi, somiere pentru paturi, somiere cu arcuri,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
furnizare de informații publicitare, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
de produse, marketing digital, marketing pe
internet, marketing promoțional, împărţirea
de eşantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
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audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 01913
(151) 10/03/2021
(732) ASOCIATIA D3M, STR.

PRIVIGHETORILOR NR.18,
LOT 17, CAM. 1, JUD. ILFOV,
BALOTEŞTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

E T A J artist-run space

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.06; 27.05.17

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

35. Organizarea de expoziții comerciale și
servicii expoziționale, servicii de publicitate,

marketing și promovare, promovare și realizare
de expoziții comerciale, organizarea de expoziții
în scopuri publicitare, organizare de expoziții
în scop comercial, organizare de expoziții în
scopuri comerciale, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, servicii de administrare a expozițiilor
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
și coordonare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de târguri comerciale și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, organizare
și coordonare de expoziții de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, organizare
de expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri publicitare, realizare de expoziții în
scopuri comerciale, coordonare de expoziții în
scopuri comerciale.
41. Organizarea de expoziții de artă, servicii
de expoziții de artă, organizarea de expoziții
la muzeu, organizare de expoziții educaționale,
organizarea de expoziții cu scopuri educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizare de expoziții în scopuri educative,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
orgzanizare de expoziții cu scop educativ,
realizare de expoziții cu scopuri educative,
coordonare de expoziții cu scop educativ,
organizare de expoziții în scop educativ,
coordonare de expoziții în scopuri recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
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organizare de expoziții în scop de instruire,
furnizare de instalații de muzeu pentru
expoziții, organizare de expoziții în scopuri de
divertisment, desfășurare de expoziții în scop de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, furnizarea de instalații de muzee
(prezentare, expoziții), organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educative.

───────

(210) M 2021 01916
(151) 10/03/2021
(732) ALINA-IOANA AXINTE, STR.

DOBROGEI NR. 42, JUDETUL
BRASOV, SAT SÎNPETRU
(COMUNA SÎNPETRU), BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Dulceața Răzeșei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Dulcețuri, fructe preparate, pastă de fructe,
fructe conservate, jeleuri de fructe, legume
procesate, legume conservate, jeleuri de
legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume.

───────

(210) M 2021 01917
(151) 10/03/2021
(732) VIILE BUDUREASCA SRL,

COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUDETUL PRAHOVA, GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

BRIGHT MAIDEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.

───────

(210) M 2021 01918
(151) 10/03/2021
(732) FADI ZEIN, STR. DOBROGEI NR.

6, JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

PAPPA CHILLIZZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.01

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#DF1F2A), verde (HEX #0B582C),
galben (HEX #FCD522), bej (HEX
#F6D8C0), negru (HEX #2B2A29),
portocaliu (HEX #DE5F36)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

498

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

29. Ardei conservati, ardei iuți conservați, ardei
iuți murați.
30. Pastă de curry.
31. Ardei chilli neprocesat, ardei chilli
neprelucrați, ardei iute (plante).

───────

(210) M 2021 01919
(151) 10/03/2021
(732) YOOKONEK SRL, STR. BAIA

MARE NR. 8, BL. 7A1, SC. 1, ET. 8,
AP. 34, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Gallus

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
blue +cyan 100)

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

3. Produse pentru spălarea rufelor, balsam rufe,
săpun, nemedicinal, amidon pentru spălarea
rufelor, preparate de albire decoloranti pentru
scopuri casnice, preparate chimice de curăţare
pentru scopuri casnice, preparate de curăţare,
coloranţi pentru toaletă, preparate cosmetice
pentru băi, degresanți, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenți, alții decât
cei utilizați în procesele de fabricație și în
scopuri medicale, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca și deodorant,
șervețele antitransfer culoare, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, șampoane, nemedicinale,
preparate toaletă, înălbitor de rufe/preparate
pentru albirea rufelor, preparate de înmuiere a
rufelor/preparate pentru înmuierea rufelor, soluţii
pentru îndepărtarea petelor.

───────

(210) M 2021 01920
(151) 10/03/2021
(732) SILVIU POPESCU, STR. REGINA

MARIA NR. 1, BL. L, SC. C, AP.
8, JUDETUL VALCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

Păi, da!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Ziare, buletine informative, broșuri, publicații
periodice, tipărituri, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), hârtie,
carton, cărți, semne de carte, cărți de desen,
felicitări, albume, almanahuri, calendare, plicuri
(papetărie), agende, fotografii, blocnotesuri
ilustrate, cartonașe ilustrate, cărți ilustrate, cărți
poștale ilustrate, hărți de perete ilustrate, cărți
poștale și cărți poștale ilustrate, hărți de perete
ilustrate de uz didactic, ziare cotidiene, hârtie
de ziar, caricaturi de ziar (materiale tipărite),
reviste ca suplimente la ziare, pagini din albume
(pentru fotografii, tăieturi din ziare), reviste
profesionale, reviste generaliste, reviste juridice,
reviste medicale, reviste (publicații periodice),
reviste de muzică, reviste pentru fani, reviste
cu postere, reviste de calculatoare, reviste
de călătorii, cutii pentru depozitarea revistelor,
reviste cu programul tv, reviste bulevardiere
cu desene, reviste de benzi desenate, reviste
distribuite în avioane, reviste de benzi desenate,
coperte (coperți) de reviste, hârtie pentru reviste,
reviste cu benzi desenate manga, reviste de
strategie pentru jocuri video, reviste în domeniul
jocurilor și jocurilor de noroc, reviste care
conțin jocuri video și pe calculator, ghiduri
de strategie sub formă de reviste de jocuri
de cărți, publicații periodice tipărite, anuare
(publicații tipărite), publicații periodice tipărite în
domeniul teatrului, publicații periodice tipărite în
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domeniul turismului, publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor, publicații periodice tipărite în
domeniul dansului, publicații periodice tipărite în
domeniul artelor figurative, coperte (papetărie),
coperte pentru caiete, coperte pentru agende,
coperte de legat cărți, coperte din piele
pentru cărți, coperte de protecție pentru cărți,
coperte pentru caiete de exerciții, coperte pentru
pașapoarte de călătorie, coperte (coperți) din
hârtie pentru cărți, postere montate, albume cu
postere, postere din hârtie, cărți de desenat
sau de scris, grafice tipărite, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, materiale pentru ambalat
din plastic, hâerie sau carton, pungi de ambalat
din hârtie, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare din carton, panouri publicitare tipărite,
din carton, panouri publicitare tipărite, din hârtie.

───────

(210) M 2021 01921
(151) 10/03/2021
(732) SOLO OPTIC LOOK S.R.L.,

STR.HELIADE ÎNTRE VII, NR.8,
CORP CLĂDIRE C9, CAM.11,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Caroline Line Eyewear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau

procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2021 01923
(151) 10/03/2021
(732) INOVAGATE SRL, DRUMUL

BINELUI NR. 49, BL. 1, SC. 1, ET.
5, AP. 55, SECTOR 4, BUCURESTI,
042147, ROMANIA

(540)

Sudinstal
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Întreținere de instalații sanitare, lucrări de
instalații sanitare, servicii de reparare de instalații
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, servicii de instalații sanitare și montare
de geamuri, lucrări de construcții subterane
legate de instalații sanitare, lucrări de instalații
sanitare și instalare de apă și de gaz, servicii
de construcții, servicii de demolare, instalare de
aparate de aer condiționat, reparare de aparate
de aer condiționat, instalarea și repararea
aparatelor de aer condiționat, instalarea și
repararea sistemelor de aer condiționat,
întreținerea sistemelor electronice și de aer
condiționat, întreținere de rutină a aparatelor
de aer condiționat, reparare și întreținere
de aparate de aer condiționat, reparare sau
întreținere de aparate de aer condiționat,
readaptare a instalațiilor de aer condiționat din
clădiri, servicii de curățare a aparatelor de
aer condiționat, servicii de etanșare a găurilor
de ventilație pentru aer condiționat, reparații
sau întreținere de aparate de aer condiționat
(pentru uz industrial), instalare de aparate de
aer condiționat destinate utilizării în camere
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curate, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate de aer condiționat,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, servicii de
instalații electrice, recondiționare, reparare și
întreținere a instalațiilor electrice, instalații de
încălzire centrală, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, desfundarea canalelor
de scurgere, curățarea scurgerilor, detectarea
scurgerilor în interiorul clădirilor, acoperirea
țevilor, renovarea țevilor, montarea (pozarea)
țevilor, izolare de țevi, montare (pozare) de țevi,
montarea izolației la țevi, instalare și întreținere
de țevi, instalarea de sisteme de țevi, servicii de
reparare a țevilor, servicii de căptușire a țevilor,
servicii de instalare de țevi, servicii de consiliere
referitoare la amplasarea țevilor, întreținere și
reparații de țevi utilizate pentru echipamentele
industriale, reparare și întreținere de instalații
pentru gaz și electricitate, service de urgență la
instalațiile de furnizare a gazului, montare de
instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze.

───────

(210) M 2021 01924
(151) 11/03/2021
(732) SC BEAUTY BY PIERRE & PAPY

SRL, STR. MIMOZELOR NR. 3,
JUDETUL ILFOV, PANTELIMON,
077145, ILFOV, ROMANIA

(540)

CLINICA Dr. Curt
Beauty begins...

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10; 17.02.01

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

44. Servicii medicale, servicii de stomatologie
estetică, servicii de stomatologie, consiliere în
domeniul stomatologiei.

───────

(210) M 2021 01926
(151) 11/03/2021
(732) IOANA LUNGOCIU, NR.49A,

SAT FUNDĂȚICA, JUD BRAŞOV,
COMUNA FUNDATA, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

M MARIANNE'S GOODIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.21

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

20. Coșuri nemetalice pentru bebeluși, coșuri
nemetalice pentru copii, coșuri de dormit
nemetalice pentru nou-născuți, protecții anti-
lovire pentru pătuțuri de copii, altele decât
lenjeriile de pat, pătuțuri-leagăn pentru bebeluși,
pătuțuri pentru copii, paturi pentru copii
confecționate din pânză sub forma unui sac,
paturi portabile pentru bebeluși, perne, protecții
matlasate pentru saltele, saltele, saltele pentru
copii, utilizate pentru dormit.

───────
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(210) M 2021 01928
(151) 11/03/2021
(732) LUXURA ELITE CLUB SRL, SAT

DUMBRAVITA, STR. BARCELONA,
NR.3, BL.B2, ET.P, AP. SAD 5, JUD.
TIMIŞ, DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Luxura UniQ'e Concierge
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2021 01929
(151) 11/03/2021
(732) VALENTIN PICOIU, STR.

ELIBERARII NR.34, BL.DE22
ET.2 AP.21, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Polonik soupery
& pasta by OX FIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18; 26.04.18

(591) Culori revendicate:galben, rosu, negru

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

43. Servicii de alimentaţie publică.
───────

(210) M 2021 01930
(151) 11/03/2021
(732) SC PASTEL AGE SRL, STR.

ARDELENI NR. 33, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Asociaţia pastel Nicio
lună fără o faptă bună

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 02.09.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
137C), roşu (Pantone 179C), galben
(Pantone Yellow C), verde (Pantone d
380C, î-362C), mov (Pantone 254C),
albastru (Pantone 7461C), turcoaz
(Pantone 326C), gri (Gray 11C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2021 01931
(151) 11/03/2021
(732) SC PASTEL AGE SRL, STR.

ARDELENI NR. 33, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Asociația pastel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.09.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
137C), rosu (Pantone 179C), galben
(Pantone Yellow C), verde deschis
(Pantone 380 C), verde inchis (Pantone
362 C), mov (Pantone 254 C), albastru
(Pantone 7461 C), turcoaz (Pantone
326 C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01932
(151) 11/03/2021
(732) SC PASTEL AGE SRL, STR.

ARDELENI NR. 33, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Nicio lună fără o faptă bună
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01933
(151) 16/03/2021
(732) SEVERINESTI VITICOLA SRL,

STR. PRINCIPALA NR 102,
JUDETUL MEHEDINTI, CORCOVA,
227125, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

Marcel et le Prince
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin.

───────

(210) M 2021 01934
(151) 11/03/2021
(732) EVALIGHT SRL, STR. NICOLAUS

LENAU NR.5, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

PASION4DECO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Corpuri de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, transformatoare pentru corpuri de
iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, corpuri de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
pentru interior, corpuri de iluminat cu led,
corpuri de iluminat cu halogen, aplice (corpuri
electrice de iluminat), lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat pentru situații de urgență,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat pentru automobile, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat de siguranță,
spoturi pentru mobilier, corpuri de iluminat
arhitectural.
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35. Servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, managementul proiectelor
de afaceri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, servicii de amenajare și decorare
de vitrine, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.
42. Proiectare de instalații de iluminare
a peisajului, design vizual, stilism (design
industrial), servicii de ilustrare (design), servicii
de design mobilier, proiectarea (designul)
spațiului interior, planificare în domeniul
designului, consultanță în materie de design,
servicii de design de produs, servicii de design
interior și exterior, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
servicii de arhitectură de interior, servicii de
design interior și servicii conexe de informare și
consiliere.
44. Proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic, amenajare peisagistică
(design) de grădini pentru terți, servicii de
amenajare a grădinilor.

───────

(210) M 2021 01935
(151) 11/03/2021
(732) EVOLOAD DIGITAL SRL, SOS.

ALBA IULIA NR. 51, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

EVOLOAD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.08; 01.13.15

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

clase:
9. Materiale înregistrate descărcabile, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
software descărcabil, software integrat, aplicații
software descărcabile, software utilitar, software
industrial, platforme de software colaborative
(software), software multimedia, pachete de
software, software pentru planificare, software
pentru logistică, software de optimizare, software
pentru plăți, software informatic destinat utilizării
pentru furnizarea accesului multiplu la o rețea
informatică globală.
39. Transport, organizarea transportului,
parcare și depozitare vehicule, ancorare,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare, parcare
și depozitare de vehicule, distribuție prin
conducte și cabluri, logistică de transport,
servicii pentru pasageri și încărcături, servicii
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pentru organizarea transportului pe cale aeriană,
servicii pentru organizarea transportului pe
cale feroviară, servicii pentru organizarea
transportului pe cale rutieră, servicii de transport
si intermediere de transport, transport maritim de
mărfuri, organizare și intermediere de călătorii.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, administrare
de servere, analize computerizate, dezvoltare
de rețele informatice, dezvoltare de sisteme
computerizate, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, furnizare
de acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea urmăririi
coletelor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea urmăririi transporturilor
de mărfuri prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, platformă ca serviciu (PAAS),
platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
software ca serviciu (SAAS), infrastructură ca
serviciu (IaaS), controlul accesului ca serviciu
(ACaaS), construirea unei platforme de internet
pentru comerțul electronic, furnizarea accesului
temporar la software cu autentificare unică
online, nedescărcabil, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
servicii de diagnostic computerizat, întreținere
de software de prelucrare a datelor, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
gestionarea serviciilor informatice (ITSM).

───────

(210) M 2021 01936
(151) 11/03/2021
(732) ELITE4DESIGN SRL, CALEA 6

VANATORI NR.55, AP.9, JUDETUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

ELITEDESIGN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Corpuri de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, transformatoare pentru corpuri de
iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, corpuri de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
pentru interior, corpuri de iluminat cu led,
corpuri de iluminat cu halogen, aplice (corpuri
electrice de iluminat), lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat pentru situații de urgență,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat pentru automobile, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat de siguranță,
spoturi pentru mobilier, corpuri de iluminat
arhitectural.
35. Servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
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promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, managementul proiectelor
de afaceri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, servicii de amenajare și decorare
de vitrine, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.
42. Proiectare de instalații de iluminare
a peisajului, design vizual, stilism (design
industrial), servicii de ilustrare (design), servicii
de design mobilier, proiectarea (designul)
spațiului interior, planificare în domeniul
designului, consultanță în materie de design,
servicii de design de produs, servicii de design
interior și exterior, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
servicii de arhitectură de interior, servicii de
design interior și servicii conexe de informare și
consiliere.
44. Proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic, amenajare peisagistică
(design) de grădini pentru terți, servicii de
amenajare a grădinilor.

───────

(210) M 2021 01937
(151) 11/03/2021
(732) MKS MONTAJE SPECIALE S.R.L,

STR. ZIDURI INTRE VII NR. 19,
BL. A, SPATIUL 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MKS GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.11.03; 26.03.23

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
grena, negru, alb

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

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────

(210) M 2021 01938
(151) 11/03/2021
(732) ELITE4DESIGN SRL, CALEA 6

VANATORI NR.55, AP.9, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

ELITE4DESIGN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Corpuri de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, transformatoare pentru corpuri de
iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri
de iluminat pentru iluminat festiv, corpuri de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
pentru interior, corpuri de iluminat cu led,
corpuri de iluminat cu halogen, aplice (corpuri
electrice de iluminat), lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat pentru situații de urgență,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat pentru automobile, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat de siguranță,
spoturi pentru mobilier, corpuri de iluminat
arhitectural.
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35. Servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, managementul proiectelor
de afaceri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, servicii de amenajare și decorare
de vitrine, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.
42. Proiectare de instalații de iluminare
a peisajului, design vizual, stilism (design
industrial), servicii de ilustrare (design), servicii
de design mobilier, proiectarea (designul)
spațiului interior, planificare în domeniul
designului, consultanță în materie de design,
servicii de design de produs, servicii de design
interior și exterior, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,
servicii de arhitectură de interior, servicii de
design interior și servicii conexe de informare și
consiliere cu privire la design interior.
44. Proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic, amenajare peisagistică
(design) de grădini pentru terți, servicii de
amenajare a grădinilor.

───────

(210) M 2021 01939
(151) 11/03/2021
(732) XPERT PROJECT SRL, STR

PRINCIPALA NR 3, JUD.
MARAMURES, COROIENI, 437129,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

WonderWood

(531) Clasificare Viena:
02.05.22; 02.05.23; 26.01.04; 26.01.16;
26.01.01; 27.01.06

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
galben, roz, alb, negru

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2021 01940
(151) 11/03/2021
(732) LUMINI DE POVESTE SRL, B-DUL

UVERTURII NR 159, SECTOR 6 ,
BUCUREŞTI, 060937, ROMANIA

(540)

Lumini de poveste

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 01.15.09

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

clase:
11. Luminatoare LED, becuri cu LED, lămpi
cu LED, benzi cu LED, lanterne cu LED-
uri, lumânări cu LED-uri, lumini LED pentru
iluminatul public, corpuri de iluminat cu LED,
stâlpi de iluminat, aparate de iluminat, dispozitive
de iluminat, accesorii de iluminat, elemente de
iluminat, lanterne de iluminat, lămpi de iluminat,
corpuri de iluminat pentru iluminat festiv,
lanterne pentru iluminat, corpuri de iluminat,
becuri de iluminat, cabluri luminoase pentru
iluminat, lămpi pentru iluminat festiv, instalații
pentru iluminat stradal, plafoniere (corpuri de
iluminat), tuburi luminoase pentru iluminat,
transformatoare pentru corpuri de iluminat,
spoturi pentru iluminatul casnic, accesorii pentru
iluminatul electric, corpuri de iluminat pentru
exterior, aparate decorative electrice de iluminat,
dispozitive de iluminat pentru grădină, instalații
de iluminat pentru exterior, accesorii pentru
corpuri de iluminat, lămpi de iluminat pentru
exterior, aplice (corpuri electrice de iluminat),
corpuri de iluminat pentru interior, accesorii de
iluminat pentru exterior, lămpi de iluminat pentru
proiectoare, instalații pentru iluminatul pomilor
de crăciun, corpuri de iluminat fluorescent
pentru interior, instalații de iluminat pentru
pomul de crăciun, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în jos, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
lustre, candelabre electrice, ornamente care
atârnă pentru candelabre, aplice de perete,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât

comutatoare), lustre LED, candelabre LED,
aplice de perete LED, corpuri de iluminat LED.

───────

(210) M 2021 01942
(151) 12/03/2021
(732) LAVINIU-PĂUN LAZĂR, STR.

D.D. ROȘCA NR. 43A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

D Vin Diesel

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 25.01.01; 25.01.25;
26.01.01

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#948a4b), negru

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

33. Vin, vin roșu, vin alb, vin spumant, vinuri
îmbogățite, vinuri neacidulate, vinuri dulci, vinuri
rozé, vinuri spumante, vin pentru gătit, vin
de struguri, vin de fructe, vin slab alcoolizat,
punci de vin, vinuri roșii spumante, vinuri albe
spumante, vinuri spumante naturale, vinuri de
masă, vinuri cu alcool, vinuri de desert, vin
spumant de fructe, vin spumant de struguri,
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băuturi pe bază de vin, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), băuturi care conțin vin (șprițuri),
cocteiluri preparate pe bază de vin, băuturi
aperitive pe bază de vin, piquette (băutură pe
bază de vin), băutură alcoolică pe bază de vin și
fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii).

───────

(210) M 2021 01944
(151) 11/03/2021
(732) MANUELA TILEAGĂ, STR.

GRIGORE IONESCU NR. 1G, JUD.
SIBIU, LOC. CISNĂDIE, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ELITE GAMES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01945
(151) 11/03/2021
(732) MARINELA CRISTINA TIMOFTE,

SAT ŞENDRENI, JUDEŢ GALAŢI,
COMUNA ŞENDRENI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041256, ROMANIA

(540)

vital med

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 26.11.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 01947
(151) 11/03/2021
(732) SC MIND FLOAT SRL, CALEA

TMISOAREI NR. 67 AP. 8, JUDEŢ
TIMIŞ, GIROC, 307220, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

mygreens
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Semințe neprocesate.

───────
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(210) M 2021 01948
(151) 11/03/2021
(732) TEATRU LA CINEMA SRL, STR.

AVIONULUI NR. 26, ET. 1, BIROU
B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014336, ROMANIA

(540)

SCENATV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații, comunicare de
date prin radio, comunicare de informații
prin mijloace electronice, comunicare de
informații prin satelit, comunicare prin mijloace
electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații peer-
to-peer, comunicații prin televiziune pentru
reuniuni, comunicații radio, comunicații prin
radio, emisiuni de știri (transmisii), furnizare
de comunicații prin radio, furnizare de
servicii de radio mobil privat, furnizarea
de servicii de protocol de aplicații fără fir
inclusiv pentru cei care folosesc un canal
de comunicații securizat, radiocomunicații,
radiocomunicații mobile, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, retransmisie de
imagini prin satelit, servicii ale agențiilor
de știri pentru transmisii electronice, servicii
de acces al telecomunicațiilor, servicii de
comunicare electronică pentru transmisia de
date, servicii de comunicații, servicii de
comunicații audio, servicii de comunicații
audiovizuale, servicii de comunicații digitale,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații electronice pentru transmisie prin
antene, servicii de comunicații electronice
pentru transmisie prin cablu, servicii de
comunicații fără fir, servicii de comunicații prin
satelit pentru utilizatorii profesioniști, servicii
de comunicații pentru transmiterea electronică
a imaginilor, servicii de comunicații prin
cablu, servicii de comunicații prin satelit,
servicii de comunicații radiofonice, telefonice,
telegrafice, servicii de comunicații video, servicii
de conferințe video prin satelit, servicii de
încărcare video, servicii de radiocomunicații,
servicii de telecomunicații între rețelele
de calculatoare, servicii de telecomunicații
furnizate prin intermediul rețelelor de fibră
optică, servicii de telecomunicații prin satelit,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, servicii de

teleconferință și videoconferință, servicii de
transmisie electronică de imagini, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmisie video, servicii interactive
de comunicații, telecomunicații de informații
(inclusiv pagini web), transmisie de date, sunete
și imagini prin satelit, transmisie de date prin
intermediul sateliților de comunicare, transmisie
de filme video, transmisie de imagini prin
rețele multimedia interactive, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisie video prin rețele digitale,
transmisii prin satelit, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmitere video
interactivă în rețele digitale.
41. Difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, distribuție de filme, divertisment
de radio și televiziune, divertisment difuzat prin
tv fără fir, divertisment difuzat prin televiziune
prin rețele ip, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment furnizat prin
intermediul televiziunii prin cablu, divertisment
furnizat prin telefon, divertisment interactiv
on-line, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, divertisment
teatral, divertisment televizat, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de filme nedescărcabile, furnizare
de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile la televiziune cu plată, furnizare
de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu plată,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de programe televizate de știri, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de servicii de citit povești pentru copii
prin telefon, furnizare de servicii de divertisment
pentru copii, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor video, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
televiziunii, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, furnizarea de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor
cinematografice, furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
prezentare de filme, producție audio, video
și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentare de piese de
teatru, prezentare de spectacole de patinaj
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pe gheață, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de televiziune în direct
pentru divertisment, producție de programe
de televiziune în direct cu scop educativ,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de documentare cinematografice,
programe de televiziune prin cablu (programare),
proiecție de filme video, proiectarea filmelor,
proiecții de filme cinematografice, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment de tipul
reprezentațiilor cinematografice, servicii de
divertisment radiofonic și televizat, servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video,
servicii de divertisment pentru utilizarea în
comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
spectacole în direct, servicii de videotecă, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii pentru
difuzarea de filme cinematografice.

───────

(210) M 2021 01949
(151) 11/03/2021
(732) EST IMOB GROUP SRL, CALEA

ROMANULUI NR. 164B, JUDEŢ
BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

EST IMOB GROUP

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Servicii imobiliare.

───────

(210) M 2021 01951
(151) 11/03/2021
(732) PLAYSMARTSHOP SRL, STR.

NICOLAE IORGA NR. 29B, SAT
LISAURA, JUDEŢ SUCEAVA,
COMUNA IPOTESTI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

PLAYSMARTSHOP

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
de import-export, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, administrare în materie
de metode de vânzare, administrare în materie
de planificare a afacerilor, administrare și
compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, afaceri
comerciale, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de comerț şi servicii
de informare a consumatorilor, compilare
computerizată a listelor cu clienți, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
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cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de vânzări prin licitație,
dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare de
informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, consultanță în
domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță în afaceri privind
publicitatea, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, servicii de consultanță
în afaceri privind marketingul, consultanță
privind organizarea de campanii promoționale
în afaceri, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii
de consultanță în afaceri, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
consultanță privind pregătirea statisticilor de

afaceri, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, servicii de cercetare și consultanță
în domeniul afacerilor, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
pentru managementul marketingului,
managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
consultanță în domeniul managementului
industrial inclusiv analize cost-beneficiul,
consultanță în management, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, compilare
de date statistice pentru cercetarea științifică,
consultanță privind cercetarea în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru telefoane, tablete si laptopuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru animale
de companie, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari de protectie pentru
calculator fara dioptrii si ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii de modă.

───────
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(210) M 2021 01952
(151) 11/03/2021
(732) RIVIAN IP HOLDINGS, LLC,

13250 N. HAGGERTY ROAD,
PLYMOUTH, MICHIGAN, 48170,
MICHIGAN, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

RIVIAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.02

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

7. Maşini pentru alinierea caroseriei şi cadrelor
de vehicule şi piese de schimb structurale
pentru acestea, distribuitoare pentru vehicule,
filtre de aer pentru motoare şi motoare cu
combustie internă pentru vehicule, cilindri de
motor pentru vehicule, generatoare pentru
vehiculele terestre, dispozitive de aprindere
pentru motoarele vehiculelor terestre, accesorii
pentru vehicule, şi anume bene cu gheare
şi lame pentru lucrări de terasamente şi
produse vărsate, compresoare pneumatice şi
hidraulice pentru vehicule, piese pentru vehicule
terestre, şi anume cablaj aprindere bujii, pompe
de ulei pentru vehicule terestre, colector ca
parte a sistemului de evacuare, pompe de
combustibil pentru vehicule terestre, pompe
de apă pentru vehicule terestre, piese pentru
vehicule, şi anume supape de alimentare
pentru carburatoare, piese pentru vehicule, şi
anume acoperitori pentru came, piese pentru
vehicule, şi anume colectoare de admisie,
piese pentru vehicule, şi anume protecţii cu
came pentru motoare, piese pentru vehicule,
şi anume carcase pentru motor, piese pentru
vehicule, şi anume culbutoare, piese pentru
vehicule, şi anume tacheţi, piese pentru vehicule,
şi anume răcitoare de ulei, piese pentru
vehicule, şi anume răsuflătoare pentru gazele
din carter, piese pentru vehicule, şi anume
buşoane şi capace pentru rezervoarele de ulei,

piese pentru vehicule, şi anume rezervoare
de ulei, amortizoare de zgomot ca piese
pentru sisteme de evacuare pentru vehicule,
părţi pentru motoare de vehicule terestre
cu combustie internă, şi anume biele, piese
mecanice de motoare pentru vehicule terestre,
indicatoare de nivel pentru vehicule, curele de
distribuţie pentru motoarele vehiculelor terestre,
pompe de combustibil pentru motoare de
vehicule terestre, alternatoare pentru vehicule
terestre, generatoare de electricitate care pot
fi folosite şi ca motoare electrice pentru
vehicule, piese pentru vehicule, şi anume
carburatoare, piese de injectoare de combustibil
pentru motoarele vehiculelor terestre şi de apă,
compresoare de aer pentru vehicule, cilindri
de motor pentru vehicule terestre, motoare
pentru ştergătoarele de parbriz ale vehiculelor
maritime şi terestre, piese de motor de vehicule,
şi anume instalaţii de răcire a aerului de
alimentare şi piesele lor componente, piese
de motor pentru vehicule, şi anume răcitoare
intermediare de aer, fire de aprindere pentru
motoarele vehiculelor, tobe de eşapament pentru
vehicule terestre, convertizoare catalitice pentru
ţevi de eşapament, mecanisme de aprindere
electronică pentru vehicule, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, filtre de combustibil
pentru motoarele vehiculelor, arbori cu came
pentru motoare de vehicule, radiatoare pentru
vehicule.
9. Interfeţe pentru calculatoare, programe de
calculator pentru elaborarea de interfeţe pentru
utilizatori, aparate cu baterii electrice conectate
fără fir cu software incorporat care se poate
actualiza de la distanţă şi firmware pentru
stocarea şi descărcarea electricităţii stocate
pentru utilizare în locuinţe şi clădiri, aparate
cu baterii electrice conectate fără fir cu
software incorporat care se poate actualiza
de la distanţă şi firmware pentru stocarea şi
descărcarea electricităţii stocate furnizate de o
reţea sau la o reţea de energie electrică sau
la altă sursă de generare a energiei electrice
pentru stabilizarea şi satisfacerea cererii de
electricitate şi pentru scopurile de utilizare,
software de calculator pentru monitorizarea,
optimizarea şi reglarea stocării şi descărcării
energiei stocate la şi de la astfel de aparate
cu baterie electrică, conectate fără fir, baterii
pentru alimentarea cu energie electrică a
motoarelor de vehicule electrice, conector de
alimentare montat pe perete pentru energia
electrică pentru încărcarea vehiculelor electrice,
conector de alimentare mobil care se bagă în
priză pentru energie electrică pentru încărcarea
vehiculelor electrice, software descărcabil sub
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forma unei aplicaţii mobile pentru monitorizarea
încărcării electrice şi stării vehiculelor şi
pentru controlul de la distanţă al vehiculului,
software descărcabil sub formă de software de
sistem de operare pentru vehicule, aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
dispozitive pentru localizarea şi recuperarea
vehiculelor programate pentru a folosi sisteme
de poziţionare globală (GPS) şi telecomunicaţii
celulare, aparate de radio pentru vehicule,
sisteme de alarmă antiefracţie, încărcătoare de
baterii destinate utilizării cu baterii de vehicule,
sisteme de control a vitezei de croazieră
pentru vehicule cu motor, echipamente de
siguranţă pentru vehicule, şi anume monitoare
electronice pentru vibraţii, şoc, mişcare, unghi,
temperatură şi voltaj, echipamente pentru
siguranţa vehiculelor, şi anume sisteme de
supraveghere la bordul vehiculelor, formate
din camere de filmat şi monitoare pentru
expunerea şi limitarea punctelor oarbe pe
ambele laturi ale vehiculului, transmiţătoare
fără fir cu tehnologie de colectare şi afişare
pentru starea şi urmărirea tuturor tipurilor de
vehicule în medii locale, baterii galvanice pentru
vehicule, echipamente de siguranţă pentru
vehicule, şi anume dispozitive electronice pentru
monitorizarea presiunii anvelopelor, echipament
de siguranţă pentru vehicule, şi anume senzori
şi camere video pentru marşarier, sisteme
pentru echilibrarea roţilor pentru vehiculele
terestre, sisteme de acces fără cheie şi
sistem de chei de contact fără cheie pentru
autovehicule, care conţin un microprocesor,
un receptor de semnale electronice şi un
breloc cu emiţător de semnale electronice,
indicatoare de viteză pentru vehicule, detectoare
radar pentru vehicule, senzori GPS montaţi
pe vehicul pentru determinarea vitezei de
mişcare pentru un vehicul, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, piese de motor pentru vehicule,
şi anume aparate de reglare a temperaturii,
echipament audio pentru vehicule, si anume
aparate stereofonice, difuzoare, amplificatoare,
egalizatoare, filtre audio şi carcase pentru
difuzoare, porturi de alimentare USB, destinate
utilizării în vehicule, închizătoare electrice
pentru vehicule, camere retrovizoare pentru
vehicule, unităţi pentru controlul climatic al
vehiculelor, dispozitive de control fără fir pentru
monitorizarea şi controlul de la distanţă al funcţiei
şi stării altor dispozitive sau sisteme electrice,
electronice şi mecanice, şi anume sisteme de
baterii, de siguranţă, de iluminat, de urmărire şi
de securitate, startere cu telecomandă pentru
vehicule, sisteme pentru localizarea, urmărirea

şi securitatea vehiculelor conţinând o antenă
şi un transmiţător radio pentru a fi amplasate
îi vehicule, regulatoare de voltaj pentru
vehicule, echipament audio pentru vehicule,
şi anume difuzoare pentru sisteme audio
auto, instrumente de comandă pentru vehicule
(calculatoare de bord), conectoare electrice
pentru conectarea unui autovehicul la o remorcă,
baterii pentru vehicule, aparate electrice, şi
anume, staţii de încărcare pentru încărcarea
vehiculelor electrice, sisteme computerizate
de analiză a motoarelor de vehicule, cabluri
prelungitoare destinate utilizării cu vehicule,
adaptoare de energie destinate utilizării cu
vehicule, cabluri electrice destinate utilizării
cu vehicule, acumulatoare electrice pentru
vehicule, termostate pentru vehicule, avertizoare
automate de pierdere a presiunii în pneuri
pentru vehicule, kilometraje pentru vehicule,
telecomenzi pentru acţionarea alarmelor de
maşină.
12. Vehicule terestre şi piese şi accesorii
ale acestora, anumej piese structurale şi
componente de propulsie sub formă de
motoare electrice, cutii de viteze şi osii,
caroserii pentru vehicule cu motor, plase de
portbagaj pentru vehicule, huse adaptate pentru
vehicule, lanţuri antiderapante pentru vehicule,
petice pentru repararea anvelopelor vehiculelor,
pompe pentru umflarea anvelopelor vehiculelor,
căptuşeli interioare pentru automobile, panouri
pentru interiorul automobilelor, interioare din
piele la comandă pentru vehicule, rame pentru
plăcile de înmatriculare auto, suporturi pentru
plăcile de înmatriculare auto, tapiţerii pentru
vehicule terestre, vehicule terestre electrice,
piese pentru vehicule electrice, anume, motoare,
piese pentru vehicule electrice, anume, oglinzi
retrovizoare, ştergătoare de parbriz şi hayoane,
vehicul de înaltă performanţă, electric, care
funcţionează exclusiv cu baterie, scaune
pentru vehicule, butuci de roată/volan pentru
vehicule, roţi/volane pentru vehicule, tapiţerie,
prelate adaptate pentru vehicule, volane pentru
vehicule, motoare pentru vehicule terestre,
portbagaje pentru plafon, amortizoare, arcuri,
bare pentru stabilizator şi suspensii, toate
pentru vehicule, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, etriere de frână
pentru vehicule terestre, huse ajustabile pentru
scaune pentru vehicule, şasiuri de motor pentru
vehicule, folii de colantare din vinii pre-proiectate
adaptate special pentru vehicule, piese pentru
vehicule, şi anume furtunuri pentru servodirecţie,
însemne pentru vehicule terestre (sigle), perne
pentru scaune de vehicule, ansambluri de
bucut de roată pentru vehicule, portskiuri pentru
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vehicule, oglinzi pentru vehicule, anume oglinzi
retrovizoare, angrenaje de marşarier pentru
vehicule terestre, cârlige special proiectate
pentru a fi utilizate în vehicule pentru a ţine
accesoriile vehiculelor, parbrize pentru vehicule,
dispozitive anti-furt pentru vehicule, pneuri
pentru vehicule, camere pentru pneuri pentru
vehicule, pompe pentru umflat pneuri, piese
din plastic pentru vehicule, anume căptuşeală
decorativă şi de protecţie extrudată din plastic
de interior şi exterior pentru automobile, vehicule
terestre, anume automobile electrice, camioane
şi SUV-uri, huse semi-adaptate pentru vehicule,
compresoare de frâne pneumatice pentru
vehicule terestre, cilindri de frâne pneumatice
pentru vehicule terestre, capote de motoare
pentru vehicule, şasiuri pentru autovehicule,
huse protectoare pentru scaunele vehiculelor,
piese structurale de reparaţii pentru camioane
şi alte autovehicule, mecanism de propulsie
a vehiculelor format din ambreiaj, componente
de transmisie, arbori şi diferenţialuri, capace
pentru transmisii la vehicule terestre, plăcuţe de
montare de transmisie pentru vehicule terestre,
cutii de transmisie pentru vehicule terestre,
bare de remorcare pentru vehicule terestre,
protectoare împotriva stropilor (mud flaps) pentru
vehicule, trepte de ataşare la vehicule terestre,
bare de remorcare pentru vehicule, jante de
roţi pentru vehicule şi piese structurale ale
acestora, toate vehiculele de teren (ATV-uri),
senzori pentru vehicule terestre, anume, senzori
de cuplu pentru servodirecţie electrică, vânduţi
ca o componentă a sistemului de servodirecţie,
jante de roţi pentru vehicule, cutii de viteze
pentru vehicule terestre, frâne pentru vehicule,
caroserii, transmisii pentru vehicule terestre,
piese ale vehiculelor, anume apărătoare de
soare pentru parbriz, piese ale vehiculelor,
anume parasolare, piese ale vehiculelor, şi
anume braţe pivotante, piese ale vehiculelor, şi
anume bielete, piese ale vehiculelor, şi anume
coloane de suspensie, piese ale vehiculelor, şi
anume articulaţii homocinetice, ventile pentru
anvelope de vehicule, piese ale vehiculelor, şi
anume diferenţialuri, protecţii pentru capotă ca
părţi structurale ale vehiculelor, arbori pentru
vehicule terestre, garnituri pentru frână pentru
vehicule, tambururi de frână pentru vehicule
terestre, etiere de frână pentru vehicule terestre,
componente ale sistemului de suspensie pentru
vehicule terestre, anume, arcuri lamelare,
componente ale sistemului de suspensie pentru
vehicule terestre, anume, arcuri elicoidale, lame
pentru ştergătoare de parbriz pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule terestre,
componente ale sistemului de suspensie

pentru vehicule terestre, anume, egalizatoare,
interioare din piele la comandă pentru vehicule
terestre, plăcuţe de frână cu discuri pentru
vehicule, suporturi de pahare pentru vehicule,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre şi piese de înlocuit pentru acestea,
curele pentru mecanisme de transmisie pentru
vehicule terestre, sisteme de suspensie pentru
vehicule terestre, rulmenţi cu bilă pentru vehicule
terestre, geam de sticlă pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, articole de fierărie pentru
frâne pentru vehicule, suporturi de biciclete
pentru vehicule, seturi de protecţii pentru ax
folosite la vehiculele terestre, lagăre de osie
pentru vehicule terestre, frâne cu disc pentru
vehicule terestre, recipiente de depozitare pentru
portbagaje de acoperiş pentru vehicule terestre,
vehicule terestre sportiv-utilitare, airbaguri
pentru vehicule, geamuri de vehicule, centuri
de siguranţă utilizate în vehicule, valve de
bandaje pentru pneurile vehiculelor, claxoane
pentru vehicule, piese pentru vehicule terestre,
anume, curele de transmisie, ambreiaje pentru
vehicule terestre, huse adaptate pentru vehicule
pentru autoturisme şi camioane cu scopul
de a le proteja de vreme şi fenomene ale
naturii, dispozitive pentru imobilizarea capului
pentru vehicule, airbaguri gonflabile utilizate
în vehicule pentru prevenirea vătămărilor în
accidente, lanţuri de transmisie pentru vehicule
terestre, piese de automobile de pe piaţa
pieselor de schimb, anume saci organizatori
pentru autoturisme, plase şi tăvi special adaptate
pentru montarea în vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaune de vehicule, plase de portbagaje
pentru vehicule terestre, garnituri de frână pentru
vehicule terestre, piese pentru vehicule terestre,
şi anume osii, piese pentru vehicule terestre,
şi anume roţi dinţate ale mecanismului de
acţionare, piese din metal pentru vehicule, şi
anume căptuşeală decorativă şi de protecţie din
metal de interior şi exterior pentru automobile,
vehicule electrice, anume automobile, camioane
şi SUV-uri, biciclete, alarme de avertizare de
rezervă pentru vehicule, discuri de roţi pentru
vehicule, încuietare pentru închideri centralizate
pentru vehicule cu motor, sisteme de alarmă
antifurt pentru vehicule cu motor, relee de
comandă pentru vehicule terestre şi piese
pentru acestea, spoilere pentru vehicule, trepte
pentru vehicule, airbag-uri, amortizoare pentru
automobile, paraşocuri pentru automobile, rack
de acoperiş pentru vehicule (roof rack cargo) şi
portbagaje, huse adaptate pentru vehicule, piese
pentru vehicule terestre, anume, trepte, piese
pentru vehicule terestre, anume, apărătoare
pentru noroi, piese pentru vehicule terestre,
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anume, tranchete, piese pentru vehicule,
anume, amortizoare, portiere pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, buşon pentru
rezervor de benzină pentru vehicule terestre,
huse pentru plăci de înmatriculare pentru
vehicule, panouri de portiere pentru vehicule.

───────

(210) M 2021 01953
(151) 11/03/2021
(732) CITYMEDIA CONSULTING S.R.L.,

ALEEA ELIBERĂRII NR. 36,
JUDEȚUL CONSTANȚA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

TLnews
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

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

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

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

───────

(210) M 2021 01954
(151) 11/03/2021
(732) CITYMEDIA CONSULTING S.R.L.,

ALEEA ELIBERĂRII NR. 36,
JUDEȚUL CONSTANȚA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ILnews
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

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

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

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

───────

(210) M 2021 01955
(151) 11/03/2021
(732) SC FABRICA DE OCHELARI SRL,

STRADA 9 MAI NR. 39, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

ATELIERUL DE OCHELARI

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 27.05.08

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 01956
(151) 11/03/2021
(732) CITYMEDIA CONSULTING S.R.L.,

ALEEA ELIBERĂRII NR. 36,
JUDEȚUL CONSTANȚA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

GoNEXT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzării de produse și
servicii ale terților, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare în materie
de activități de marketing, afișare de anunțuri
publicitare pentru terți, servicii de agenții de
publicitate, analiza impactului publicității, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analize publicitare, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web
de internet, compilare de statistici privind
publicitatea, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
creare de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, difuzarea de
date privind publicitatea, editare post producție
de publicitate și reclame, editare și actualizare de
texte publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
prin site uri web, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
servicii publicitare, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare
pentru alte persoane, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte
de publicitate comercială, marketing digital,
marketing pentru evenimente, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului pe
site, (organizarea de) trageri la sorți cu premii
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
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de evenimente publicitare, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea de
publicitate, planificare de strategii de marketing,
plasare de reclame, plasarea de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire de anunțuri
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, pregătire de
publicații publicitare, pregătire și plasare de
anunțuri publicitare de exterior pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, pregătirea și
distribuirea reclamelor, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, productie de publicitate
televizata si radiofonica, producție de clipuri
publicitare, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de materiale publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de reclame radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare de
evenimente speciale, promovare de produse și
servicii pentru terți, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
comercială, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicitate, publicitate de
tip pay per click (PPC), publicitate în presa
de interes general și în presa de specialitate,
publicitate în reviste, publicitate online într o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate

online printr o rețea informatizată de comunicații,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
pentru site urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radio și de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, reactualizarea
materialelor publicitare, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, regie de film pentru filme
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenție de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de cumpărare de media,
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de editare de publicitate,
servicii de editare de texte publicitare, postarea
de afise publicitare, sondaje de opinie, servicii
de grafică publicitară, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de lansare de
produse, servicii de layout în scopuri publicitare,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
servicii de marketing în domeniul optimizării
traficului pe site uri web, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare, servicii de promovare a
afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii de
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promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate, închirierea
de material publicitar, marketing cu public
țintă, furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, consultanță privind
strategiile de comunicare în relațiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare
in publicitate, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii de
publicitate în legătură cu eventimente de sporturi
electronice, servicii de publicitate în presă,
servicii de publicitate pentru arhitecți, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acțiuni și de alte titluri de valoare, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de publicitate pentru aparate de
imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru industria literară, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in

vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
problemele și inițiativele de mediu, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate politică, servicii de publicitate
privind industria marină și maritimă, servicii de
publicitate pentru jocuri de baseball, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și de promovare, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, promovare și
relații publice, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de strategie de marcă,
servicii de telemarketing, servicii promoționale
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare de
tip ""pay per click"", servicii publicitare pentru
cărți, servicii publicitare pentru hoteluri, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului
la probleme de mediu, servicii publicitare
privind baze de date, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare
în materie de prestații comerciale, servicii
publicitare privind investițiile financiare, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
servicii publicitare și de promovare, studii de
marketing, texte publicitare (redactare de ),
administrare de afaceri, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, asistență comercială privind
deschiderea de francize, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, intermediere publicitară,
negociere de contracte de publicitate, organizare
de întâlniri de afaceri, servicii de agenție
pentru organizarea de prezentări de afaceri,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
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servicii de intermediere comercială, servicii de
specialitate privind eficiența în afaceri, servicii de
strategie în afaceri, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, stabilirea de abonamente
la un pachet media de informații, stabilirea de
abonamente la ziare electronice, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, cotații de preț pentru produse
sau servicii, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizare de recomandări pentru produse de larg
consum, furnizarea de informatii privind bunurile
de larg consum, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, întocmirea
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, pentru terți, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la pachete media,
planificarea de abonamente la ziare, realizare
de abonamente la pachete de informații, servicii
de abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de abonamente la ziare, pentru terți,
servicii de comenzi online, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii, servii
de abonamente la publicații, pentru terți.

───────

(210) M 2021 01957
(151) 11/03/2021
(732) CITYMEDIA CONSULTING S.R.L.,

ALEEA ELIBERĂRII NR. 36,
JUDEȚUL CONSTANȚA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CityPodcast

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

35. Administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzării de produse și
servicii ale terților, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare în materie
de activități de marketing, afișare de anunțuri
publicitare pentru terți, agenții de publicitate,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analize
publicitare, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, dezvoltare de concepte de marketing,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare post producție de publicitate
și reclame, editare și actualizare de texte
publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
prin site uri web, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
servicii publicitare, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare
pentru alte persoane, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte
de publicitate comercială, marketing digital,
marketing pentru evenimente, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului pe
site, (organizarea de) trageri la sorți cu premii
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare și coordonare
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de evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea de
publicitate, planificare de strategii de marketing,
plasare de reclame, plasarea de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire de anunțuri
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, pregătire de
publicații publicitare, pregătire și plasare de
anunțuri publicitare de exterior pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, pregătirea și
distribuirea reclamelor, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, productie de publicitate
televizata si radiofonica, producție de clipuri
publicitare, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de materiale publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de reclame radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare de
evenimente speciale, promovare de produse și
servicii pentru terți, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
comercială, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicitate, publicitate de tip
pay per click (ppc), publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,

publicitate în reviste, publicitate online într o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
online printr o rețea informatizată de comunicații,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
pentru site urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radio și de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, reactualizarea
materialelor publicitare, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, regie de film pentru filme
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenție de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de cumpărare de media,
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de editare de publicitate,
servicii de editare de texte publicitare, postarea
de afise publicitare, sondaje de opinie, servicii
de grafică publicitară, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de lansare de
produse, servicii de layout în scopuri publicitare,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
servicii de marketing în domeniul optimizării
traficului pe site uri web, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare, servicii de promovare a
afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
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servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate, închirierea
de material publicitar, marketing cu public
țintă, furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, consultanță privind
strategiile de comunicare în relațiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare
in publicitate, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii de
publicitate în legătură cu eventimente de sporturi
electronice, servicii de publicitate în presă,
servicii de publicitate pentru arhitecți, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acțiuni și de alte titluri de valoare, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de publicitate pentru aparate de
imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru industria literară, servicii de

publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
problemele și inițiativele de mediu, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate politică, servicii de publicitate
privind industria marină și maritimă, servicii de
publicitate pentru jocuri de baseball, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și de promovare, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, promovare și
relații publice, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de strategie de marcă,
servicii de telemarketing, servicii promoționale
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare de
tip ""pay per click"", servicii publicitare pentru
cărți, servicii publicitare pentru hoteluri, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului
la probleme de mediu, servicii publicitare
privind baze de date, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare
în materie de prestații comerciale, servicii
publicitare privind investițiile financiare, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
servicii publicitare și de promovare, studii
de marketing, redactare de texte publicitare,
administrare de afaceri, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, asistență comercială privind
deschiderea de francize, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, intermediere publicitară,
negociere de contracte de publicitate, organizare
de întâlniri de afaceri, servicii de agenție
pentru organizarea de prezentări de afaceri,
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servicii de consultanță în afaceri, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de intermediere comercială, servicii de
specialitate privind eficiența în afaceri, servicii de
strategie în afaceri, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, stabilirea de abonamente
la un pachet media de informații, stabilirea de
abonamente la ziare electronice, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, cotații de preț pentru produse
sau servicii, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizare de recomandări pentru produse de larg
consum, furnizarea de informatii privind bunurile
de larg consum, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, întocmirea
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, pentru terți, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la pachete media,
planificarea de abonamente la ziare, realizare
de abonamente la pachete de informații, servicii
de abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de abonamente la ziare, pentru terți,
servicii de comenzi online, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii, servii
de abonamente la publicații, pentru terți.

───────

(210) M 2021 01958
(151) 11/03/2021
(732) STEFAN RAZVAN OANĂ, STRADA

MAȘINA DE PÂINE NR. 20A,
BL.6 AP.13 ET.3, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021135, ROMANIA

(540)

THINK REVOLUTION

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01959
(151) 11/03/2021
(732) SOFILAND CONSULT S.R.L.,

STRADA ALUNULUI NR. 42,
JUDEȚUL ILFOV, MOGOSOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

e-Kafea.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 24.17.02

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import-export, servicii de comerț
cu amănuntul şi cu ridicata legate de stocuri de
cafea, echipamente şi accesorii (aparate pentru
prăjit cafeaua, maşini de cafea expreso, filtre
de cafea electrice, ibrice de cafea electrice fără
fir, aparate pentru răcirea băuturilor, aparate de
refrigerare, instalaţii automate pentru prepararea
cafelei), regruparea în avantajul terţilor a cafelei,
preparate pe baza de cafea, inlocuitori de
cafea, substituite de cafea, echipamente şi
accesorii pentru cafea (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod prin magazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, pagină web, prin intermediul caselor
de comenzi şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, închiriere de standuri de vânzare,
închirierea automatelor de vânzare şi alte
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echipamente, servicii de francizare şi anume
furnizarea documentației pentru înfiinţarea şi/
sau funcţionarea de restaurante, cafenele, cafe-
baruri, snack- baruri.
43. Servicii oferite de cafenele, furnizarea de
alimente şi băuturi din locaţii proprii, servicii de
autoservire cu produse alimentare şi băuturi,
servicii de catering (produse alimentare şi
băuturi), servicii oferite de bistro.

───────

(210) M 2021 01961
(151) 11/03/2021
(732) CARTI ALESE S.R.L., STR.

BASARABIA NR. 25, JUDEȚUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Carti Alese
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, cărți, cărți manuscrise,
cărți documentare, ambalaje pentru cărți din
hârtie, carton sau plastic, coperți de carte,
cărți de desen, publicații periodice, ziare,
reviste, manuale tipărite, manuale didactice, cărți
şcolare, cărți educative.
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru carti, reviste,
cd-uri, jocuri, jucarii, regruparea în avantajul
terţilor a cartilor, revistelor, CD-urilor, jocurilor,
jucariilor (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
carti, reviste, cd-uri, jocuri, jucarii, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu

amănuntul referitoare la carti, reviste, cd-uri,
jocuri, jucarii, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la carti, reviste, cd-uri, jocuri,
jucării, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
41. Editare de publicații, servicii de editare,
publicare și editare de cărți, editare de cărți și
recenzii, publicare și editare de materiale tipărite,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât textele publicitare, editare
de texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
publicații, servicii de editare computerizată,
consultanță editorială, publicare și editare de
cărți, servicii de consultanță în domeniul
editorial, furnizarea de informații referitoare la
activitatea editorială, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de cărți,
publicare de manuale, elaborare de manuale
educative, publicare de cărți audio, publicare
multimedia de cărți, publicare de cărți instructive,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
și recenzii, publicare de reviste și cărți, furnizare
de informații referitoare la cărți, servicii de
informare cu privire la cărți, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
electronică on-line de periodice și cărți, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
de periodice și cărți în format electronic,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, servicii de consultanță în materie
de publicare de cărți, publicare de literatură
didactică, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, nedescărcabile.

───────
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(210) M 2021 01963
(151) 11/03/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

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

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

(540)

Activit ANTICÂRCEL
FORTE Spune adio

cârceilor! AESCULAP

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
1. Vitamine pentru utilizare în fabricarea
suplimentelor alimentare, vitamine pentru
industria alimentară, vitamine pentru utilizare
în fabricarea produselor farmaceutice, vitamine
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice.
5. Suplimente dietetice si suplimente nutritive
de uz uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, de uz medical, preparate pe bază de
vitamine.

───────

(210) M 2021 01964
(151) 11/03/2021
(732) CLAUDIA-MONICA NICOLAE,

STRADA T1 NR.36, JUDEȚUL
CONSTANȚA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

MIRAMARE RESIDENCE
M MAMAIA NORD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21

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

43. Cazare temporară, rezervări de spații
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servire de alimente și băuturi, servicii
ale barurilor, servicii de local public, alimentație
publică, servicii de restaurant, servicii oferite de
pizzerii.

───────
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(210) M 2021 01965
(151) 11/03/2021
(732) NIRA PROMED SRL, STRADA

FULGERULUI NR.36, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

MEGA WASH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
37. Curăţare, spălare şi călcare de articole
textile, de lenjerie, de covoare, de mochete,
de haine şi de orice articole de îmbrăcăminte,
netezirea cu abur a îmbrăcămintei, întreţinere,
curăţare, reparare şi remediere de de articole
textile, de lenjerie, de covoare, de mochete, de
haine şi de orice articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 01968
(151) 11/03/2021
(732) NICOLAE AVRAM, STR.

PRUNULUI NR. 9, SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

CRAMA NEAMULUI

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri seci, vinuri demiseci, vinuri dulci, vinuri
demidulci, vinuri de masă, vinuri tinere, vinuri
învechite, vinuri de calitate superioară, vinuri
de origine controlată, vinuri de desert, vinuri
spumante, balsamuri, brandy, lichior, whisky,
votcă, divin, ţuică, şnaps.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou,
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale,
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor
comerciale, organizarea concursurilor de
degustare a vinurilor, comercializarea băuturilor
alcoolice, servicii de comerţ cu vinuri, servicii
de agenţii de export-import, servicii de comerţ
pentru terţi prestate de magazine specializate,
supermarketuri, hipermarketuri.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de aprovizionare cu
produse alimentare, culinare, băuturi alcoolice
şi băututi răcoritoare, servicii de aprovizionare
cu vinuri direct de la producători, livrarea
produselor alimentare finite la domiciliu sau
în hoteluri, servicii prestate de restaurante,
cafenele, baruri, cofetării, cantine, bistrouri şi
localuri de divertisment, servicii de cazare şi
rezervare pentru hoteluri, moteluri şi pensiuni.

───────

(210) M 2021 01969
(151) 11/03/2021
(732) ADRIANA TEODORA

CONSTANTIN, STR. INTRAREA
SECTORULUI NR. 20, SC. B, ET. 4,
AP. 23, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030353, ROMANIA

(540)

@dental.con
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(531) Clasificare Viena:
27.05.25

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

44. Servicii de stomatologie, servicii medicale.
───────

(210) M 2021 01971
(151) 12/03/2021
(732) SMARTBRAND SRL, STR.

AMMAN 4, 4, BUCUREȘTI, 01,
ROMANIA

(540)

ADA KALEH by YOUR
PERSONAL AROMA

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, săpunuri nemedicinale.

───────

(210) M 2021 01972
(151) 12/03/2021
(732) SMARTBRAND SRL, STR.

AMMAN 4, 4, BUCUREȘTI, 01,
ROMANIA

(540)

FLEURS DE ROUMANIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, sapunuri nemedicinale.

───────

(210) M 2021 01973
(151) 12/03/2021
(732) TUDOSE LAVINIA-MIHAELA,

STR. OITUZ NR. 71B, BL. D03,
ET. 4, AP. 18, JUD. CONSTANŢA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

J e s u i s L a v i

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.25; 26.01.12

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

14. Amulete (bijuterii), ancore (ceasornicărie),
insigne din metale preţioase, cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări realizate
din textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, lanţuri (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, cleme pentru
bijuterii, ceasornice, ceasuri şi ceasornice,
electrice, mecanisme de ceasuri, bijuterii
cloisonné, monede, ceasuri de comandă
(ceasuri de referinţă)/ceasuri de referinţă,
suvenire din cupru, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, crucifixuri ca
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, butoni de
cămaşă, cercei, figurine din metale preţioase/
statuete din metale preţioase, aur, în formă
brută sau foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii
pentru pălării, bijuterii din chihlimbar, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii
de bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, misbaha (mărgele de rugăciune),
coliere (bijuterii), ace ornamentale, bijuterii cu
strasuri (imitaţii de bijuterii), perle realizate din
ambroid (chihlimbar presat), perle (bijuterii), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
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prezentare pentru bijuterii, inele (bijuterii), rozarii/
mătănii, pietre semipreţioase, bijuterii pentru
pantofi, statuete din metal preţios, ace de
cravată, curele de ceas/curele pentru ceasurile
de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de ceas,
opere de artă din metal preţios, ceasuri de
mână, portchei (decorațiuni mici sau brelocuri),
decorațiuni de perete din metale prețioase,
decorațiuni adezive pentru pereți, din metal
prețios, podoabe (bijuterie), cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, broșe (bijuterii), bijuterii din aur,
bijuterii de damă, broșe decorative (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), camee (bijuterii), bijuterii-pandantive,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, accesorii
pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii, bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii de corp, bijuterii pentru copii, produse de
bijuterie, articole de bijuterie, bijuterii din platină,
crucifixe ca bijuterii, lanțuri de bijuterii, aur filat
(bijuterie), aur filat (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, brățări de identificare (bijuterii), bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii din metale neprețioase,
imitații de bijuterii ornamentale, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii din metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii confecționate
din cristal, bijuterii confecționate din metale
prețioase, lănțișoare de bijuterie pentru coliere,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, broșe
placate cu aur (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, taloane pentru fabricarea
bijuteriilor, strasuri pentru confecționat bijuterii,
fire de argint (bijuterii), bijuterii pentru animale
de companie, lănțișoare de siguranță pentru
bijuterii, bijuterii de recunoștință pentru angajați,
piese și accesorii pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii, din metal, cutii din piele pentru
bijuterii, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii placate cu metale prețioase, fire din
metale prețioase (bijuterii), articole de imitații
de bijuterie, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, bijuterii placate cu
aliaje din metale prețioase, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, articole de bijuterie
care conțin aur, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), articole de bijuterie

placate cu metale prețioase, articole semifinisate
din pietre prețioase utilizate în producția de
bijuterii, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, articole de bijuterie
realizate din aliaje de metale prețioase (articole
semifinisate din metale prețioase utilizate în
confecționarea articolelor de bijuterie).
16. Albume, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, palete
pentru amestecarea acuarelelor pentru artişti,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
pânze pentru pictură, hârtie carbon, carton,
tuburi din carton, cataloage, pungi conice din
hârtie, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, peniţe
pentru desen, rigle pentru desen, duplicatoare,
plicuri (papetărie), dosare (rechizite de birou),
mape pentru hârtii/dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, articole
pentru şcoală (papetărie), suporturi pentru
stilouri şi creioane, papetărie, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
hârtii transparente (papetărie), materiale de
scris, truse cu instrumente de scris (papetărie),
truse cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decorațiuni din hârtie pentru
alimente, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
decorațiuni de perete din hârtie, șabloane
(papetărie), capse (papetărie), capsatoare
(papetărie), blocuri (papetărie), fișe (papetărie),
dosare (papetărie), coperte (papetărie), pioneze
(papetărie), papetărie imprimată, cutii pentru
papetărie, adezivi pentru papetărie, articole de
papetărie, articole de papetărie parfumate, foi de
hârtie (papetărie), articole de papetărie pentru
petreceri, cutii pentru articole de papetărie,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie și accesorii educative, paspartuuri
pentru tablouri, șasiu pentru tablouri, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, paspartuuri pentru
fotografii sau tablouri.
20. Bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
coşuri, nemetalice, perdele decorative din
mărgele, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, paturi, bănci (mobilă), cufere
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de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, suporturi pentru cărţi (mobilă),
dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru sticle,
cutii din lemn pentru sticle, cutii din lemn
sau plastic, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, console, lădiţe, crucifixuri
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele
decât bijuteriile, perne (de sprijinit, de divan),
şezlonguri de punte, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), suporturi de prezentare,
divane, figurine (statuete) din lemn, ceară,
ipsos sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), tabureţi, panouri
despărţitoare (mobilă), mobilă, rafturi de mobilă,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, fildeş,
neprelucrat sau semiprelucrat, organizatoare
pentru bijuterii, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, oglinzi
(lupe), elemente mobile (decoraţiuni), standuri
pentru ziare, mobilă de birou, rame pentru
tablouri, scaune/bănci (scaune), scaune din
metal, banchete, vitrine (mobilă), sticlă argintată
(oglinzi), canapele, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, mese, suporturi de prosoape
(mobilă), tăvi, nemetalice, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, mese de scris,
ambră galbenă/chihlimbar, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
panouri de prezentare a bijuteriilor, suporturi
nemetalice pentru mobilă, mobile (obiecte pentru
decorare), birouri mobile pentru scris, plăci
mobile de afișare, ecrane pentru șeminee
(mobilă), cuiere de haine (mobile), mobilă stil
antic, reproducere, mobilă cu pat încorporat,
module metalice demontabile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, mobilier din
materiale plastice, mobilier de uz casnic,
suporturi pentru scrisori (mobilier), uși glisante
pentru mobilier, huse adaptate pentru mobilier,
module pentru depozitare (mobilier), suporturi
pentru telefon (mobilier), cutii pentru jucării
(mobilier), suporturi pentru telefoane (mobilier),
suporturi nemetalice pentru mobilier, mobilier
pentru automobile-caravană, rafturi din lemn
(mobilier), casete pentru chei (mobilier), dulapuri
pentru discuri (mobilier), dulapuri de siguranță
(mobilier), paravane din metal (mobilier),
pereți despărțitori metalici (mobilier), mobilier
pentru toalete publice, unități pentru cocktailuri
(mobilier), mobilier de baie modular, mobilier
realizat din șipci, dulapuri izolate fonic (mobilier),
unități de colț (mobilier), mobilier rabatabil pentru
șezut, platouri pentru cizme (mobilier), rafturi

pentru consignație (mobilier), rafturi pentru vinuri
(mobilier), mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier pentru expunerea produselor, tejghele
de lucru (mobilier), bancuri de lucru (mobilier),
rechizite de birou (mobilier), mese de toaletă
(mobilier), suporturi pentru prosoape (mobilier),
mobilier încastrat pentru dormitor, rafturi de
depozitare (mobilier), panouri pentru chei
(mobilier), suporturi pentru chei (mobilier), suport
pentru broșuri (mobilier), suporturi pentru haine
(mobilier), suporturi (mobilier) pentru televizoare,
stații de lucru (mobilier), mese pentru desen
(mobilier), dulapuri cu încuietoare (mobilier),
ecrane de prezentare (mobilier), suporturi de
mobilier nemetalice, ecrane (mobilier) pentru
afișare, încuietori de mobilier nemetalice,
mobilier folosit în săli, unități de depozitare
(mobilier), mânere nemetalice pentru mobilier,
garnituri nemetalice pentru mobilier, panouri
despărțitoare pentru mobilier, mobilier de uz
industrial, rafturi pentru birou (mobilier), mobilier
pentru curte interioară, materiale profilate pentru
mobilier, corniere (nemetalice) pentru mobilier,
rafturi ca mobilier metalic, mobilier metalic
de birou, suport de pălării (mobilier), standuri
pentru lavoare (mobilier), cuiere de haine
(mobilier), cârlige nemetalice pentru mobilier,
coșuri de depozitare (mobilier), scăunele cu
trepte (mobilier), sertare (piese de mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mobile decorative care
produc sunete, elemente de separare individuale
(mobilă), mânere pentru mobilă, din plastic,
mobilier casnic confecționat din lemn, uși
glisante nemetalice pentru mobilier, panouri
de lemn pentru mobilier, mobilier cu rafturi
pentru perete, suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier), huse
textile (ajustate) pentru mobilier, huse textile
(adaptate) pentru mobilier, mobilier pentru terarii
de interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
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textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, mese
decorative, coșuri decorative din paie, plăci
decorative din ipsos, articole decorative textile
(perne), coșuri decorative din răchită, plăci
decorative din ceară, coșuri decorative din
lemn, elemente decorative pentru ferestre,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică
pentru uși, decorațiuni de perete din ceară,
decorațiuni de perete, din lemn, decorațiuni
adezive de perete, din lemn, decorațiuni din
materiale plastice pentru alimente, decorațiuni
adezive de perete, din ceară, decorații
pentru masă (ornamente) confecționate din
lemn, paturi, paturi-canapea, paturi pliante,
paturi supraetajate, paturi portabile, așternuturi
japoneze (mobilier), tablouri de afișare, tablouri
de agățat chei, șipci pentru rame de tablouri,
rame din lemn pentru tablouri, rame pentru
tablouri și fotografii, baghete pentru rame de
tablouri (șipci), baghete pentru rame de tablouri
(șipci), rame pentru tablouri (nu din metale
prețioase), dibluri nemetalice pentru fixarea
tablourilor în perete, forme confecționate din
lemn pentru rame de tablou, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de tablou.
21. Porțelanuri, porțelan decorativ, statui din
porțelan, figurine din porțelan, bibelouri de
porțelan, busturi din porțelan, figurine realizate
din porțelan, servicii de cafea din porțelan,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
sculpturi ornamentale realizate din porțelan,
ornamente (statui) confecționate din porțelan,
modele ornamentale confecționate din porțelan,
obiecte de artă din porțelan, articole de porțelan
pentru uz decorativ, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, lucrări de artă din porțelan, teracotă
sau sticlă, obiecte de artă din porțelan, pământ
ars sau sticlă, lucrări de artă din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, sticle,
cutii de sticlă, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, candelabre (sfeşnice)/
sfeşnice, ceramică pentru uz casnic, suporturi
de pahare, nu din hârtie sau material textile,
servicii de cafea (articole de masă), filtre de

cafea, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
cristal (sticlărie), ceşti, veselă, vase de băut,
pahare de băut, tăvi, vase de lut/faianţă, sticlă
emailată, nu cea utilizată în construcţii, figurine
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă, sticle/butelci, siliciu topit (produs
semiprelucrat), nu cel utilizat în construcţii, sticlă,
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, căni, vase, produse de
olărie, plăci cu denumiri de firme din porţelan
sau sticlă, vaze, boluri pentru decorațiuni florale,
pulbere de sticlă pentru decorațiuni, decorațiuni
de perete din porțelan, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, decorațiuni de perete din teracotă,
sculpturi din porțelan, statuete din porțelan, cutii
de porțelan, figurine ornamentale confecționate
din porțelan, figurine confecționate din porțelan
fosfatic, recipiente industriale din porțelan pentru
ambalare, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
statui din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, vase de bijuterii.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
28 (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
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și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale

pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, expoziţii comerciale şi servicii
expoziţionale, organizarea de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizarea şi coordonarea
de expoziţii de artă în scopuri comerciale
sau publicitare, promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de expunere
comerciale de mărfuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de consultanță privind
comenzile de articole de papetărie, asistență în
domeniul comercializării produselor, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
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comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
managementul proiectelor de afaceri.

───────

(210) M 2021 01974
(151) 12/03/2021
(732) RADU NICOLAE BONCHIȘ, STR.

SLT. DEMETRIU TEIUȘANU NR.
8B, JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

A M S Accelerate IT

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.04; 29.01.08

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

clase:
35. Managementul resurselor umane,
consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare.

───────
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(210) M 2021 01975
(151) 12/03/2021
(732) GILBERT RENAUD, STR.

EVREILOR DEPORTAŢI (FOSTĂ
SUCEVEI) NR.14, ET. 1, CAM. 117,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410078,
BIHOR, ROMANIA

(540)

RECALL HEALING Unlocking
the secrets of illness

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 27.05.17; 29.01.01

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment.

───────

(210) M 2021 01976
(151) 12/03/2021
(732) LAGUNA SERV, STR. SUGAU NR.

66, JUD. MARAMUREŞ, SIGHETU
MARMAŢIEI, MARAMUREȘ,
ROMANIA
LAGUNA EUROMOB, STR. NR.
224, JUD. MARAMUREŞ, VADU
IZEI, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

LAGUNA mobilă pentru acasă

(531) Clasificare Viena:
26.04.03; 26.04.12; 27.05.17

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

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier
modular, mobilier din lemn, mobilier de
interior, mobilier baie, mobilier de bucătărie,
mobilier pentru dormitor, mobilier pentru camera
de zi, mobilier de grădină, mobilier pentru
depozitare, mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferințe), mobilier pentru casă, birou
și grădină, oglinzi (mobilier), unități (mobilier,
picioare pentru mobilă, mobilă din bambus,
mobilier din piele, mobilier tapițat, rafturi metalice
(mobilier), dulapuri metalice (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, adăposturi și
paturi pentru animale, afișaje, standuri și
indicatoare, nu din metal, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

538

vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Transport de mobilă și mobilier, livrare de
mobilă și mobilier, depozitare de mobilă și
mobilier.

───────

(210) M 2021 01977
(151) 12/03/2021
(732) LOTUS EXCLUSIVE SRL, STR.

ASTI NR.24, JUD. CONSTANŢA,
CUMPANA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

LOTUS EXCLUSIVE

(531) Clasificare Viena:
05.05.16; 27.05.17

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

clase:

36. Servicii de asigurare pentru cazare la hotel.
39. Servicii de turism.
43. Furnizare de cazare pentru vacanțe,
organizare de cazare pentru turiști, organizare
de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, rezervări de spații de cazare
temporară, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, servicii de cazare în stațiuni turistice,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
cazare temporară la hoteluri și moteluri, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, rezervare
de locuri de cazare pentru turiști, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor, servicii de rezervare a
locurilor de cazare (time-share), furnizare de
informații online despre rezervări de cazare
pentru concediu, furnizare de cazare temporară
ca parte a pachetelor de ospitalitate, servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(210) M 2021 01978
(151) 12/03/2021
(732) PRODINS SRL, STR. DUMITRU

PAPAZOGLU NR. 7, BL. 10, SC.
1, ET. 3, AP. 16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AdSymphony
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate online, publicitate prin
intermediul site-urilor de prezentare.

───────
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(210) M 2021 01979
(151) 12/03/2021
(732) STEIN BESTASIG INSURANCE

BROKER SRL, STR. PROF.
ION BOGDAN NR.4-6, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

STEIN BESTASIG
INSURANCE BROKER

(531) Clasificare Viena:
10.03.04; 29.01.13; 27.05.17; 27.05.24

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

clase:
36. Servicii de asigurări şi reasigurări.

───────

(210) M 2021 01980
(151) 12/03/2021
(732) SC ARANA EUROPE SRL, STR.

DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ
1-17, BLOC 56 A, ET 1, AP.12,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014044,
ROMANIA

(540)

ARANA

(531) Clasificare Viena:
02.09.15; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2021 01981
(151) 12/03/2021
(732) ATLANTA SRL, SAT MORARENI

NR.212/C, JUD. HARGHITA,
COMUNA LUPENI , 537169,
HARGHITA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA, BL.10E, SC.B, AP.9, JUD
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

BRUTS PAVAJE- TÉRKÖVEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05

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

19. Materiale de construcție din beton, elemente
prefabricate de construcții, din beton, beton
industrial folosit la lucrările de construcții civile,
materiale de construcții din beton armat cu
materiale plastice și fibră de sticlă, materiale și
elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și beton,
bariere de protecție din beton pentru drumuri,
stâlpi din beton ca materiale de construcție,
pavaje luminoase, pavaje prefabricate, plăci
pentru pavaje, borduri nemetalice pentru parcări,
borduri pentru alei realizate din materiale
nemetalice, beton, dale din beton, grinzi din
beton, bolțuri din beton, plăci din beton, cărămizi
de beton, elemente din beton pentru pavat, pietre
de pavaj din beton, blocuri de pavaj din beton,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, elemente
de construcție din beton
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,

servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi

───────

(210) M 2021 01986
(151) 12/03/2021
(732) PAUL COSMOVICI, STR.

POVERNEI, NR. 7, ET 2, APT.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

sanoville

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

3. Uleiuri naturale de uz cosmetic, produse
cosmetice naturale, preparate pentru curatarea
si ingrijirea corpului, preparate pentru
infrumusetare nemedicinale, uleiuri de uz
cosmetic, extracte din plante de uz cosmetic,
preparate cosmetice si produse de toaleta
nemedicinale, preparate pentru ingrijirea pielii,
lotiuni pentru ingrijirea fetei si a corpului,
preparate pentru curățare și odorizante.
5. Suplimente pe baza de plante, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente nutritive nu
de uz medical, antioxidanti derivati din miere,
suplimente alimentare pe baza de pudra de acai,
suplimente alimentare, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar in dieta, suplimente
dietetice si nutritive, fibre dietetice care ajuta
digestia adaptate pentru scopuri medicale,
preparate dietetice si alimentare, batoane care
inlocuiesc o masa, ca supliment nutritiv, pentru
sporirea energiei, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare pe
baza de germeni de grau, polen de albine de uz
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nutraceutic, suplimente dietetice cu proteine de
soia, vitamine și preparate cu vitamine, băuturi
pe bază de vitamine, vitamine gumate, preparate
cu minerale și vitamine, suplimente alimentare
pe bază de minerale, alimente pentru bebeluși,
preparate farmaceutice.

───────

(210) M 2021 01987
(151) 12/03/2021
(732) S.C. CONTENTSPEED S.R.L.,

STR. MAGURA VULTURULUI,
NR.73, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU, NR.
8E, BL.9, AP.P03,CĂSUŢA POŞTALĂ
640, JUD BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ContentSpeed
eCommerce made easy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.12

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

clase:
42. Programare computerizată: servicii de
creaţie şi dezvoltare software, proiectare
de software pentru calculatoare, închirierea
de software pentru calculatoare, analiza
sistemelor informatice, proiectarea sistemelor
informatice, consultanţă software pentru
calculatoare, servicii de protecţie împotriva
viruşilor de calculator, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware: conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea

pentru terţi de indexuri de informaţii bazate pe
site-urile web(servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informaţiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activităţii cărţilor de credit pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, audit energetic, inginerie, sondaje,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industriala, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacțiide comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (paas),
dezvoltare de platforme de calculatoare,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanţă tehnologică, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, închirierea serverelor
web, consultanţă în proiectarea site-urilor web

───────
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(210) M 2021 01990
(151) 12/03/2021
(732) ANA MARIA TURCANU, STR.

PRECIZIEI NR. 6M, BL. 2A, ET. 1,
AP. 8, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EMAT CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.15.25

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 01991
(151) 12/03/2021
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA, NR. 32, JUDETUL ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Suplette

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane din aluat prăjit (youtiao), bezele,
biscuiti cu gust de brânză, biscuiți crackers,
biscuiți crackers cu aromă de fructe, biscuiți
crocanți, biscuiți de graham, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați, biscuiți
sărați condimentați, boabe de cafea învelite
în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioșe cu
fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budinci, chifle cu gem,
chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu
boabe de cafea măcinate, ciocolată granulată,
ciocolată nemedicinală, ciocolată pentru glazuri,
ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, clătite americane, cornuri,
cozonac pandoro, cozonaci, crema spumă
(dulce), creme englezești custard (deserturi la
cuptor), creme pe bază de cacao sub formă de
produse tartinabile, cremă de ciocolată pentru
pâine, cremă de ouă englezească, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, creme pe bază de ciocolată, creme
tartinabile pe bază de ciocolată, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale),
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
dulciuri înghețate, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri nemedicinale care conțin lapte, dulciuri
nemedicinale cu gust de lapte, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, dulciuri
nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri pe bază
de ginseng, dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), flan, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi, fulgi
de patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), garnituri de
ciocolată, gem de boabe de fasole învelit într-o
coajă moale pe bază de boabe învelite în zahăr
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(nerikiri), gheață pentru produse de cofetărie,
glazură de ciocolată, glazură din bezele, gofre
de ciocolată, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, halva, hârtie comestibilă,
hârtie de orez comestibilă, iepurași de ciocolată,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, înghețate și dulciuri, jeleuri de fructe
(cofetărie), lapte de pasăre, marțipan, marțipan
din ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
migdale, migdale acoperite de ciocolată, măr
pané, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de ciocolată, orez sub
formă de cremă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), pandișpanuri japoneze
(kasutera), panettone (cozonac italian), pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate,
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din
orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din
orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
prăjituri pavlova cu gust de alune, prăjituri
pavlova preparate cu alune, prăjituri uscate
din făină de orez cu zahăr (rakugan), produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse
de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie

nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
rulouri cu scorțișoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
taiyaki (prăjituri japoneze în formă de pește
cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe (produse
de cofetărie), trufe de ciocolată, turte indiene,
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată
de zahăr, vla (cremă englezească custard),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole.

───────
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(210) M 2021 01994
(151) 12/03/2021
(732) SABINA IONESCU, STR.

GLADIOLELOR NR. 10, PARTER,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

ULEI DE MAGNEZIU
DOCTOR TRUST

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, preparate chimice de uz sanitar,
preparate și articole sanitare, preparate
biologice de uz medical, preparate medicale,
preparate farmaceutice, creme medicinale,
creme medicale terapeutice, creme de picioare
(medicinale), creme pentru ameliorarea durerii,
creme medicinale pentru piele, creme pentru
ten (medicinale), uleiuri medicinale, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu.

───────

(210) M 2021 01995
(151) 12/03/2021
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA NR. 32, JUDETUL ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Tort Albinuța

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
30. Deserturi cremă instant, deserturi cu
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri
înghețate, dulciuri înghețate pe băț, îngheațate
cu arome, înghețată, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețate comestibile de
fructe, înghețate cu aromă de ciocolată,
înghețate cu ciocolată, înghețate cu trufe,
înghețate moi, înghețate pe băț, înghețate pe băț
care conțin lapte, înghețate pe băț cu aromă de
lapte, înghețate tip sorbet, înghețate tip sorbet
cu fructe, înghețate și dulciuri, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
pe băț, înghețată sub formă de sandviș,
înghețată vegană, parfeuri, plăcinte cu iaurt
congelate, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie cu gheață, produse
de cofetărie cu înghețată, produse de cofetărie
înghețate, prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie
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înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, produse de cofetărie și înghețate,
produse de înghețată pe bază de soia, sorbete
(înghețate pe bază de apă), sorbeturi infuzate
cu alcool, șerbet, șerbeturi, șerbeturi (produse
de cofetărie), șerbeturi (înghețată), șerbeturi și
sorbete, sorbeturi (înghețate de fructe), torturi
de înghețată, bezele, brioșe cu fructe, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cu musli, deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), deserturi preparate
(produse de cofetărie), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale
care conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust
de lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjitură cu pâine, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie

nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, specialități de patiserie, tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, vafe cu
glazură de ciocolată, vafe, gofre.

───────

(210) M 2021 01996
(151) 12/03/2021
(732) PANPHARMA, Z I DU CLAIRAY,

LUITRÉ, 35133, FRANȚA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

PANKAINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate și substanțe farmaceutice și
medicale, produse farmaceutice și medicale
care conțin anestezice, produse farmaceutice
injectabile, produse farmaceutice injectabile
folosite în anestezie, produse de anestezie
injectabile, produse de anestezie inhalabile,
substanțe si preparate farmaceutice folosite în
anestezie, preparate farmaceutice injectabile,
produse farmaceutice care se administrează
intravenos pentru anestezie.

───────
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(210) M 2021 01998
(151) 12/03/2021
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA NR. 32, JUD. ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Tort Delicatesa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

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

clase:
30. Deserturi cremă instant, deserturi cu
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri
înghețate, dulciuri înghețate pe băț, îngheațate
cu arome, înghețată, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețate comestibile de
fructe, înghețate cu aromă de ciocolată,
înghețate cu ciocolată, înghețate cu trufe,
înghețate moi, înghețate pe băț, înghețate pe băț
care conțin lapte, înghețate pe băț cu aromă de
lapte, înghețate tip sorbet, înghețate tip sorbet
cu fructe, înghețate și dulciuri, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
pe băț, înghețată sub formă de sandviș,
înghețată vegană, parfeuri, plăcinte cu iaurt
congelate, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie cu gheață, produse

de cofetărie cu înghețată, produse de cofetărie
înghețate, prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, produse de cofetărie și înghețate,
produse de înghețată pe bază de soia, sorbete
(înghețate pe bază de apă), sorbeturi infuzate
cu alcool, șerbet, șerbeturi, șerbeturi (produse
de cofetărie), șerbeturi (înghețată), șerbeturi și
sorbete, sorbeturi (înghețate de fructe), torturi
de înghețată, bezele, brioșe cu fructe, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de Crăciun
(comestibile), deserturi cu musli, deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), deserturi preparate
(produse de cofetărie), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale
care conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust
de lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun, dulciuri
și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
Crăciun, ornamente pentru pomul de Crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjitură cu pâine, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
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de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, specialități de patiserie, tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, vafe cu
glazură de ciocolată, vafe, gofre.

───────

(210) M 2021 01999
(151) 12/03/2021
(732) MISFIT SRL, STR. REGELE

FERDINAND NR. 10A, AP.1, JUD.
MURES, TARGU-MURES, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

18 BEAUTY CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.07.01; 05.05.20

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

clase:
44. Servicii de epilare cu laser, masaj,
tratamente cosmetice pentru corp.

───────
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(210) M 2021 02001
(151) 12/03/2021
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O.

SP.K, UL LEGIONÓW 37, 34-100,
WADOWICE, POLONIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAETITULESCU NR. 94, BL.
14, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011146, ROMANIA

(540)

T TEDI Play!

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 03.01.24; 03.01.16; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, rosu,
albastru, maro, alb, negru, crem

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

30. Batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, chipsuri (produse din cereale),
pandișpanuri, produse de patiserie, torturi,
biscuiţi petit-beurre, prăjituri din cereale pentru
consum uman, bomboane, fondante (cofetărie),
dulciuri (bomboane), dulciuri sub formă de
batoane și gumă de mestecat, dulciuri
(bomboane), dropsuri, vafe belgiene, gofre,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie ), biscuiți,
sorbeturi (îngheţate), înghețată pe bază de iaurt
(predominând înghețata), înghețată, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de patiserie,
îngheţate), sorbeturi, biscuiți sărați și uscați
(crackers), biscuiți crocanți din cereale, fulgi de
porumb, miere, preparate din cereale învelite cu

zahăr și miere, sosuri de fructe, spume pentru
desert (produse de cofetărie), plăcinte, prăjituri,
brioșe, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori
de cafea, condimente.

───────

(210) M 2021 02002
(151) 12/03/2021
(732) GEOCIP SRL, STR. ONEȘTILOR,

NR. 1-5, JUD. BIHOR, MUN.
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Geocip

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17

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

clase:
1. Antigeluri, lichide antigel pentru parbrize,
lichid degivrant pentru parbrize, aditivi chimici
antigel pentru combustibili.
3. Lichide pentru spălarea parbrizelor.
7. Pompe de ulei, pompe de apă, pompe de
vid (maşini), angrenaje pentru axe frontale,
angrenaje pentru axe spate, filtre de ulei
pentru maşini, transmisii, altele decât pentru
vehicule terestre, osii transversale pentru maşini,
cutii de transfer, altele decât pentru vehicule
terestre, transmisii diferențiale pentru mașini,
ambreiaje pentru maşini, pistoane de ambreiaj
(componente ale maşinilor), amortizoare cu ulei,
cuplaje flexibile (piese pentru maşini), arbori
pentru maşini, angrenaje pentru maşini.
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11. Lumini pentru vehicule (faruri), becuri pentru
plăcuţele de înmatriculare, lampi de frana pentru
vehicule.
12. Pneuri, angrenaje pentru vehicule, pinioane,
roti de lant, axe pentru vehicule terestre, alarme
pentru vehicule, anvelope, aparatoare de noroi,
arcuri de suspensie pentru vehicule, bare de
remorcare, bare de tractare pentru remorci,
benzi de protectie pentru caroserii, benzi de
rulare din cauciuc, butuci de roata, cabluri de
frana, camere de aer pentru rotile vehiculelor
forestiere, caroserii pentru remorci, cilindrii de
ambreiaj si de frana pentru vehicule terestre,
claxoane pentru vehicule, coloane de suspensie
pentru vehicule, cuplaje si organe de transmisie
pentru vehicule terestre, curele de transmisie,
cutii de viteze pentru vehicule terestre, discuri
de ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
frana pentru vehicule, frane pentru vehicule,
garnituri pentru frana pentru vehicule, lanturi cu
role pentru vehicule terestre, lanturi pentru roti
de vehicule pentru circulatia pe teren accidentat,
oglinzi retrovizoare, osii de remorca, parbrize
pentru vehicule terestre, placute de frana pentru
vehicule, remorci (vehicule), sasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, volane pentru vehicule.
35. Servicii de comert, servicii de informare a
consumatorilor, servicii de vânzare cu ridicata
si cu amanuntul referitoare la piese si accesorii
pentru automobile, servicii de comert pentru
accesorii pentru vehicule (piese de schimb),
respectiv: antigeluri, lichide parbrize, uleiuri
pentru motoare si uleiuri de transmisie pentru
automobile, baterii pentru automobile, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile,
odorizante auto, ambreiaje, axe pentru
semiremorci, directie pentru vehicule, elemente
de cuplare pentru vehicule, esapamente, comert
pentru filtre (filtre de combustibil, de ulei,
filtre pentru masini, filtre ca piese pentru
motoare, filtre de aer), servicii de comert pentru
piese consumabile pentru automobile, permitand
clientilor sa vada si sa achizitioneze cat mai
comod, prin magazine en-gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare, prin corespondenta,
sau prin mijloare electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de comert
online, servicii de comert pentru mecanisme de
transmisie pentru vehicule comerciale, lanturi,
sisteme, curele si arbori de transmisie, sisteme
de suspensie, servicii de comert pentru rulmenti
(rulmenti pentru masini, pentru motoare, rulmenti
cu role, lagare cu rulmenti, rulmenti si bucse
(piese de masini)), motoare pentru vehicule,
sisteme de franare pentru vehicule si piese
pentru acestea, placute de frana cu discuri
pentru sistemele de franare a vehiculelor,

permitand clientilor sa vada si sa achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en-gros sau
en detail, prin cataloage de vanzare, prin
corespondenta, sau prin mijloare electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web, comert
online, servicii de agenţie de import și export,
prezentare de produse in scopuri promotionale,
informatii comerciale, organizare, coordonare
si planificare targuri si expozitii cu caracter
publicitar si comercial.
37. Servicii de service, reparare, instalare,
intretinere si montare piese de schimb pentru
automobile, vopsire de vehicule, consultanta
cu privire la repararea de vehicule, tinichigerie
(reparaţii), intretinere, service, tuning si reparare
de motoare si electromotoare, informatii legate
de reparatii, reparare de piese de motoare,
reconstruirea motoarelor uzate sau partial
distruse, reconditionarea ambreiajelor, reparare
de axe pentru vehicule, inlocuirea tevilor
de esapamente, reparare de filtre pentru
masini, electromotoare si motoare, instalare
de mecanisme de transmisie, reparare de
sisteme de suspensie pentru vehicule, reglajul
si revizia motoarelor, gresaj de motoare,
reconditionarea motoarelor de vehicul, revizie
generala a motoarelor, reparare piese de
motoare, reparare de sisteme de franare pentru
vehicule, resaparea pneurilor si anvelopelor,
vulcanizarea anvelopelor (reparatie).
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
distributie si livrare de echipamente si piese de
schimb pentru vehicule comerciale, servicii de
inchiriere vehicule, servicii de tractare.

───────
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(210) M 2021 02003
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STR.

LAMINORULUI, NR. 56A, JUD.
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR. 1, BL. 39A, SC.
1, ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR
2, BUCURESTI , ROMANIA

(540)

BOIERIE PAN' LA
ULTIMA FELIE

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

30. Faină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2021 02004
(151) 18/03/2021
(732) POETIC DESIGN TRADE SRL,

STR. FABRICII DE ZAHAR NR.
43, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400572, CLUJ, ROMANIA

(540)

POETIC STORE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat.

───────

(210) M 2021 02005
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STR.

LAMINORULUI, NR. 56A, JUD.
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Boierească

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 18.01.01; 03.03.01;
02.01.23

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────
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(210) M 2021 02006
(151) 12/03/2021
(732) VICENȚIU-CRISTIAN SANDU,

STR. PATINOARULUI, NR.12,
SC.B, AP.3, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530133,
HARGHITA, ROMANIA
KRISZTIAN KOVACS, STR.
KOSSUTH LAJOS, NR. 46, SC.
B, AP. 18, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

RESIDENZ HOME &
OFFICE professional

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.04; 07.03.11; 26.11.08

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2021 02007
(151) 12/03/2021
(732) POETIC DESIGN TRADE SRL,

STR. FABRICII DE ZAHAR NR.
43, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400572, CLUJ, ROMANIA

(540)

POETIC DESIGN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Design interior pentru magazine, proiectarea
(designul) spațiului interior, servicii de design
interior pentru buticuri, servicii de design interior
și exterior, servicii de design interior pentru
magazine, servicii de consultanță în materie
de design interior, servicii de design interior
pentru comerțul cu amănuntul, servicii de
design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
navelor, servicii de design de mobilier pentru
interiorul automobilelor, servicii de design de
mobilier pentru interiorul aeronavelor, servicii
de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și a
mobilierului pentru design interior, servicii de
infromare privind combinațiile de culori, vopsele
și mobilier pentru design interior, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

552

(210) M 2021 02008
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STR.

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 03.13.01

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

30. Făină şi preparate facute din cereale,
biscuiţi, fursecuri, produse de patiserie şi
cofetărie.

───────

(210) M 2021 02010
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STRADA

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Poieni

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

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

30. Făină şi preparate facute din cereale,
biscuiţi, fursecuri, produse de patiserie şi
cofetărie.

───────
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(210) M 2021 02011
(151) 12/03/2021
(732) LARGO TRADE SRL, STR.

ZEPELINULUI NR. 5, JUDEŢ
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TRAMONTO

(531) Clasificare Viena:
01.03.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02

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

clase:
33. Vin, vin spumant, vinuri de masă, vin
spumant de fructe, băuturi care conțin vin,
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate
pe bază de vin, băuturi aperitive pe bază
de vin, băutură alcoolică pe bază de vin și
fructe, vin fiert, vinuri îmbogățite, punci de vin,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), băuturi spirtoase,
băutură spirtoasă fermentată, băuturi alcoolice
spirtoase, digestive (lichioruri și spirtoase),
bauturi distillate, aperitive pe bază de lichior din
alcool distilat, băutură alcoolică tare, obținută
prin distilarea vinului, coniac, vodka, whiskey.

───────

(210) M 2021 02012
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STRADA

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, , SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sursa de Fericire

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Făină şi preparate facute din cereale,
pâine, biscuiţi, fursecuri, covrigei, produse de
panificaţie, produse de patiserie şi cofetărie,
batoane cu cereale.

───────
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(210) M 2021 02013
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STRADA

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PRO DIGESTUM +

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.05

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, biscuiţi, fursecuri, covrigei, produse de
panificaţie, produse de patiserie şi cofetărie,
batoane cu cereale.

───────

(210) M 2021 02014
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STRADA

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Stela Franzelă Pufoasă
şi gustoasă, ia-o acasă!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.18

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

30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────
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(210) M 2021 02015
(151) 12/03/2021
(732) DAS SENSE SOCIETY S.R.L.,

STRADA FRANARULUI NR.37,
CAMERA 3 IN SUPRAFAȚĂ DE
16 MP, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TAKEAT fresh every moment

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 09.07.19; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, bluemarin,
alb

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

43. Servicii de cazare temporara, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii oferite de restaurante pentru
turiști, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de restaurante
de sushi, servicii de restaurante fast-food,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurante cu
mâncare specific spaniolă, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, servicii de catering
pentru restaurante fast-food cu autoservire,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii

oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii oferite de restaurante care
servesc udon și soba, servicii de restaurante
care servesc tempura, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii prestate de o agenție pentru
rezervări de restaurante, furnizare de informații
cu privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii
de bar, furnizare de informații despre servicii
de bar, furnizare de informații sub formă
de rețete de băuturi, furnizare de informații
referitoare la baruri, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, rezervări
la restaurant, servicii de consultanță cu privire
la alimente, consultații privind rețetele de gătit,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii de consultanță cu privire la
tehnici de coacere, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de rezervare
a meselor, servicii de rezervări la restaurant,
servicii contractuale de alimentație.

───────

(210) M 2021 02016
(151) 12/03/2021
(732) SFERA BUSINESS PARTNERS

SRL, STR. RECONSTRUCŢIEI
NR. 10, BL. 29, SC. 4, ET. 9, AP.
170, CAMERA 3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STRADA
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
ROMANIA

(540)

VIRTU
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(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.01

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

35. Publicitate, managementul, organizarea
şi administrarea afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluarea afacerilor, investigaţii privind afacerile,
cercetări privind afacerile, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web, auditul
afacerilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, prognoze economice,
servicii de lobby comercial, organizarea de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, consultanţă în
domeniul managementului personalului, testare
psihologică în vederea selectării de personal.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizarea
accesului la bazele de date, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, furnizarea accesului
utilizatorilor la retelele globale de calculatoare,
furnizarea de camere de chat pe internet,
furnizarea de forumuri online, transmiterea
fişierelor digitale, transmisia video la cerere,
servicii de videoconferinţă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor şi
colocviilor, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, cursuri de
corespondenţă, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
examinări referitoare la educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, instruire practică
(demonstraţii), servicii de bibliotecă mobilă,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională sau
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de ublicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele publicitare, publicarea cărţilor,
toate acestea cu privire la pregătirea/instruirea/
educația personalului în domeniul afacerilor.

───────

(210) M 2021 02018
(151) 12/03/2021
(732) BERE SADU SRL, STRADA

SADULUI NR. 401, JUDEȚUL
SIBIU, SADU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Thomas

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.08; 26.01.05; 02.01.23;
29.01.13

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

clase:
32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, ipa (bere blondă indiană),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ, must
din malţ, vin de orz (bere), băuturi nealcoolice,
băuturi carbogazoase aromatizate, apă plată,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
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berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
40. Fabricarea berii pentru alții, servicii de
fabricare de bere, servicii de pasteurizare pentru
alimente și băuturi, conservarea băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
berării, servirea de băuturi în microberării,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2021 02019
(151) 13/03/2021
(732) MARIUS TUTU, STR. MISCA

PETRE NR.3, BL.M17, SC. 2, ET.7,
AP.100, BUCUREȘTI, 626218,
ROMANIA

(540)

Lolika

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, biscuiţi simpli sau cu cremă, turtă
dulce, fursecuri, prăjiturele, briose, napolitană,
ciocolata de casă, salam de biscuiţi, cozonac,
chec, croissant, blat de tort, foi pandişpan,
nuci de casă (produse de patiserie), marţipan,
amandine, ecler, pricomigdale, dulciuri, aluat
pentru prajituri, înghetaţă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2021 02020
(151) 13/03/2021
(732) CBD FUNHOUSE

INTERNATIONAL S.R.L., STRADA
GEORGE CĂLINESCU NR.
5, SUBSOL, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CĂLĂRAȘI NR. 142,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CBD FUNHOUSE Your
Premium Health Partner

(531) Clasificare Viena:
05.03.02; 02.09.14; 02.09.15; 01.01.05;
29.01.13; 26.15.25

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
4. Lubrifianți, lumânări.
29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Jeleuri.

───────

(210) M 2021 02025
(151) 14/03/2021
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BLOC
317B, PARTER, JUDEȚUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

RURIS

(531) Clasificare Viena:
15.03.09; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:

7. Mașini și mașini unelte și anume spălător cu
presiune.

───────

(210) M 2021 02026
(151) 14/03/2021
(732) SAPTE SPICE S.A., STR. TIMIS

NR. 22, JUDEȚUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240630,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Castelana Blu

(531) Clasificare Viena:
24.01.10; 27.05.01; 29.01.04; 05.07.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7683C)

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

30. Făină.
───────
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(210) M 2021 02027
(151) 14/03/2021
(732) SAPTE SPICE S.A., STR. TIMIS

NR. 22, JUDEȚUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240630,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Castelana Rossa

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 24.01.10; 27.05.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
7597C)

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

30. Făină.
───────

(210) M 2021 02028
(151) 14/03/2021
(732) CONSTANTIN CÂRCU, STR.

PETRE CRETU 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 012052, ROMANIA

(540)

Tree United Properties
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2021 02029
(151) 14/03/2021
(732) SAPTE SPICE S.A., STR. TIMIȘ

NR. 22, JUDEȚUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240630,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Castelana Verde

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 24.01.10; 27.05.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7741C)

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

30. Făină.
───────
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(210) M 2021 02032
(151) 15/03/2021
(732) IONUȚ MORARU, STR.

PETRICANI NR. 1R, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVEL-AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. ION GHICA NR.
3, AP. 20, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KOMBU CELL

(531) Clasificare Viena:
24.17.21; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:vișiniu (Pantone
1805C), galben (Pantone 607C), auriu,
negru

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare și odorizante, preparate pentru îngrijirea
animalelor, produse pentru toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, suplimente alimentare si
preparate dietetice, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, preparate
și articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate
și articole dentare, preparate farmaceutice,
plasturi.

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

───────

(210) M 2021 02033
(151) 15/03/2021
(732) PETRICĂ PĂUN, ALEEA

LIVEZILOR NR.12, BL.30, SC.2,
AP.21, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MAMIMO

(531) Clasificare Viena:
02.05.01; 02.09.01; 27.05.01; 27.05.17

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

10. Aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, pompe de sân,
umidificatoare pentru utilizare cu aparate de
terapie respiratorie, biberoane, suzete și tetine
pentru bebeluși.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere,
de uscare, de refrigerare, de ventilare, de
distribuire a apei și de uz sanitar, sterilizatoare
pentru biberoane, încălzitoare pentru biberoane,
încălzitoare electrice de biberoane, aparate
pentru încălzirea biberoanelor, umidificatoare
electrice, umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare.
12. Vehicule cu roți, carturi (vehicule), biciclete,
trotinete cu pedale (vehicule), tricicluri de
transport, vehicule terestre acționate cu pedale.
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, sutiene și brasiere,
sutiene pentru alăptat, chiloți pentru gravide,
încălțăminte de plajă, îmbrăcăminte de plajă.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi, în special pompe de sân, sterilizatoare de
biberoane, incalzitoare de biberoane, aparate de
aerosoli, aparate de măsurare temperatura și
umiditate, karturi pentru copii, biciclete pentru
copii, (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.

───────

(210) M 2021 02035
(151) 15/03/2021
(732) SC BIROU DE ARHITECTURĂ

PEPICI-BÎRLAN SRL, STR.
CARPAȚI NR. 23, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

FORMA

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
în special în arhitectură şi design, analize
industriale, servicii de cercetare industrială
şi design industrial, servicii de control şi

autentificare a calităţii, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2021 02036
(151) 15/03/2021
(732) ANDREA-IZABELLA BORȘ,

STR. PĂLTINIȘ NR. 25, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

DentExpert Dr. Borș

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

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

───────
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(210) M 2021 02037
(151) 16/03/2021
(732) SC BURSA ROMANA DE

AFACERI SA, STR. CIACOVA
NR. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

rbe connect SERIOUS
INFRASTRUCTURE

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.11

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 02038
(151) 15/03/2021
(732) DELANOI FRUCT SERVICE, STR.

MĂRĂȘEȘTI NR. 261, BL. 1, ET.
7, AP 31, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

DELANOI

(531) Clasificare Viena:
05.07.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
roșu

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

32. Sucuri de fructe/suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, limonade, smoothie-uri,
siropuri pentru băuturi nealcoolice.

───────

(210) M 2021 02039
(151) 15/03/2021
(732) CABLE WAKE SRL, STR.

BRAILITA NR. 1, BL. V17, SC.
1, ET. 6, AP. 21, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WH WAKEHUB
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(531) Clasificare Viena:
26.05.01; 27.05.01; 27.05.23

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive.

───────

(210) M 2021 02040
(151) 15/03/2021
(732) Asociaţia Clubul Sportiv

Gladiatorii Bucureşti, STR.
MAIOR ION CORAVU NR.31,
BL.P3A, SC.A, AP.3, CAMERA 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GLADIATOR ARMOUR

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.02; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, echipament
sportiv, costume sportive pentru jogging, tricouri
sportive fără mâneci, îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluze
şi şorturi pentru sport, şepci şi căciuli pentru
sport, cămăşi sport care absorb umezeală,
pantaloni sport care absorb umezeala, bustiere
sport care absorb umezeala, uniforme pentru
sporturi de contact, pantaloni matlasaţi de uz
sportiv, cămăşi matlasate de uz sportiv, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, bluze
sport, ghete sport, jachete sport, hanorace

sport, , epci sportive, maiouri sportive, pantaloni
sportivi, şosete pentru sport, încălţăminte pentru
sport, încălţăminte de sport, pantaloni de sport,
îmbrăcăminte pentru sport, treninguri (pentru
sport), maiouri pentru sport, şorturi pentru sport,
pantaloni scurţi pentru sport.

───────

(210) M 2021 02041
(151) 15/03/2021
(732) CRĂCIUN NICOLAE, STR.

ZAMBILELOR NR.6, BL.V.2, AP.31,
JUD. CLUJ, MUNICIPIUL TURDA,
CLUJ, ROMANIA
GAVRILESCU ADELA-ROXANA,
STR. FLORILOR NR.20C, JUD.
CLUJ, MUNICIPIUL TURDA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

UZINA DE MICI GUST
PE BANDĂ RULANTĂ

DIN 2020 CLUJ

(531) Clasificare Viena:
13.03.07; 11.01.05; 27.07.25; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Preparate din carne.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi ofline cu preparate din carne.
43. Servicii de catering, servicii de alimentaţie
publică, servicii de restaurante.

───────

(210) M 2021 02042
(151) 15/03/2021
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR. 25,
PARTER, SAT ROŞU, JUD. ILFOV,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BRAIN FOOD

(531) Clasificare Viena:
02.09.23; 11.01.02; 11.01.04; 27.05.24;
29.01.12

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

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

───────

(210) M 2021 02043
(151) 15/03/2021
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR. 25,
PARTER, SAT ROŞU, JUD. ILFOV,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MIND SNACKS

(531) Clasificare Viena:
02.09.23; 27.05.24; 26.15.25; 26.11.06;
26.11.13; 29.01.02; 29.01.06

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

565

(210) M 2021 02044
(151) 15/03/2021
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR. 25,
PARTER, SAT ROŞU, JUD. ILFOV,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BOOK ESPRESSO

(531) Clasificare Viena:
11.03.04; 20.07.02; 27.05.24; 29.01.03;
29.01.06

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

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

───────

(210) M 2021 02045
(151) 15/03/2021
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR. 25,
PARTER, SAT ROŞU, JUD. ILFOV,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

COUCH TALKS

(531) Clasificare Viena:
12.01.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06

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

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

───────

(210) M 2021 02047
(151) 15/03/2021
(732) GABRIEL BALAN, STR.

FLORILOR NR. 1, AP. 4, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430273, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

APISMART
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Animale vii.

───────
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(210) M 2021 02048
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET, STR. LUNGA NR.

46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Columbo-Vit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale.

───────

(210) M 2021 02049
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Prodiorat
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare

───────

(210) M 2021 02050
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET, STR. LUNGA NR.

46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Premium-Vital
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Sampon de uz veterinar

───────

(210) M 2021 02051
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET, STR. LUNGA NR.

46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Procid
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectante.

───────

(210) M 2021 02052
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Clorocid
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, dezinfectante.

───────

(210) M 2021 02053
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Plantavit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical.

───────
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(210) M 2021 02055
(151) 22/03/2021
(732) DEBEBE.RO SRL, STR. LASCAR

CATARGIU NR. 33, JUD. ARGEŞ,
CURTEA DE ARGEȘ, 115300,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

debebe.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.01; 01.07.06; 01.07.20;
29.01.15

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

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

35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 02056
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

ACI-FORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale de uz
veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz veterinar, suplimente
alimentare pentru animale de uz medical.

───────

(210) M 2021 02057
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Kroky
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical.

───────

(210) M 2021 02058
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Otosan
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar

───────
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(210) M 2021 02059
(151) 15/03/2021
(732) NINJA TECH BUSINESS SRL,

STR. LUNGA NR. 13, JUDETUL
ILFOV, COMUNA GLINA, SAT
MANOLACHE, ILFOV, ROMANIA

(540)

NinjaMobile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.30

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

clase:
9. Huse pentru telefon.
35. Servicii de comerț online, servicii de comerț
cu amănuntul prin intermediul caselor de
comenzi sau prin internet.

───────

(210) M 2021 02060
(151) 15/03/2021
(732) TEXACOM INTERNATIONAL

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
227, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ECOZAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare, vânzare prin licitație publică,

servicii de intermediere în achiziții, servicii
de telemarketing, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de achiziții, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de intermediere
comercială, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, publicitate de tip pay-per-click
(ppc), publicitate, marketing digital, marketing
de produse, consultanță în marketing, servicii
de marketing, intermediere de contracte (pentru
terți), servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice de
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu ustensile și produse
menajere pentru curățat, articole pentru curățare
dentară și ustensile cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
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esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, cosmetice,
preparate și articole sanitare, produse și articole
pentru igienă.

───────

(210) M 2021 02061
(151) 15/03/2021
(732) SC OVISIM COMERCIAL SRL,

STR. PALERMO 4 BIS, JUDETUL
VASLUI, BARLAD, 731199,
VASLUI, ROMANIA

(540)

igi NU TE LASĂ...LA NEVOIE!
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.12; 11.07.01
(591) Culori revendicate:albastru (HEX

#4DC8F4), rosu (HEX #FF0000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02062
(151) 15/03/2021
(732) EVA-LORENA PAVEL, STR.

FOCSANI NR. 8, BL. M 178,
SC. 1, ET. 6, AP. 40, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Apel la Consilier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.25

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

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

570

(210) M 2021 02063
(151) 15/03/2021
(732) ROOD TRADE EXCLUSIV S.R.L.,

STR. CAISULUI NR. 25A, CAMERA
NR. 1, JUDETUL ILFOV, COMUNA
DOBROESTI, SAT FUNDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ROOD TRADE EXCLUSIV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

7. Pompe de aerare pentru acvarii,
aerocondensatori, agitatoare, elevatoare
agricole, unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, utilaje agricole, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, alternatoare, dispozitive
antipoluare pentru motoare, aparate de tăiere
cu arc electric, aparate de sudură cu arc
electric, osii pentru maşini, prese cu coş, rulmenţi
(componente ale maşinilor), bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
maşini pentru prepararea bitumului, maşini
pentru ascuţirea lamelor (şlefuire)/maşini de
şlefuit, lame (componente ale maşinilor), mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante pentru
compresia, evacuarea şi transportul gazelor,
tuburi de cazan (componente ale maşinilor),
aparate şi maşini pentru legătorie utilizate în

scopuri industriale, cutii pentru matriţe (tipărire),
maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii
pentru aspiratoare, perii, acţionate electric
(componente ale maşinilor), buldozere, garnitură
de cardă (componente ale maşinilor de cardat),
maşini şi aparate pentru şamponarea covoarelor,
electrice, cartuşe pentru maşinile de filtrare,
instalaţii centralizate de curăţire cu vacuum,
maşini centrifuge/centrifuge (maşini), pompe
centrifuge, lame pentru tocătoarele staţionare,
fierăstraie cu lanţ, site de cenuşă (maşini),
dispozitive de curăţare cu abur, maşini şi aparate
pentru curăţare, electrice, motoare cu aer
comprimat, maşini cu aer comprimat, pompe cu
aer comprimat, compresoare (maşini), betoniere
(maşini), instalaţii de condensare, biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă
pentru maşini, motoare, elemente de comandă
hidraulice pentru maşini, motoare, elemente
de comandă hidraulice pentru maşini, motoare
elemente de comandă pneumatice pentru
maşini, motoare.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
pompe de aer, acţionate manual, burghie
(unelte de mână), dispozitive de întindere a
benzilor metalice (unelte de mână), baionete,
maşini de tuns barba, menghine de banc
(ustensile de mână), cosoare, tăişuri pentru
uneltele aşchietoare (componente ale uneltelor
de mână), tăişuri pentru uneltele aşchietoare
(unelte de mână), ustensile pentru ascuţirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de
mână), foarfeci pentru marginile de gazon, cuţite
pentru deschis cutiile, unelte pentru împletit
(unelte de mână), burghie de mână, sfredel
de mână pentru dulgherie, foarfeci pentru vite,
dornuri de perforat (unelte de mână), cuţite
ceramice, feliatoare de brânză, neelectrice, dălţi,
menghine de mână pentru tâmplari sau arămari,
fiare de ondulat, cleşti pentru ondulare, tacâmuri,
bare de tăiat (unelte de mână), cuţite, unelte
pentru tăiat (unelte de mână), aparate de
epilat, electrice şi neelectrice, aparate pentru
distrugerea paraziţilor de plante, acţionate
manual, stanţe (unelte de mână)/clupe (unelte
de mână)/cuţite pentru filete (unelte demână),
săpătoare (unelte de mână), săpătoare de
şanţuri (unelte de mână), cuţitoaie, suporturi
de burghie (unelte de mână), aparate pentru
perforarea urechilor, maiuri pentru pământ
(unelte de mână), unelte aşchietoare (unelte
de mână), feliatoare pentru ouă, neelectrice,
imprimatoare în relief (unelte de mână),
pietre de, polizor abrazive, pile abrazive, plăci
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abrazive, ondulatoare pentru gene acționate
manual, pile (tools), aparate de lustruit unghiile,
electrice sau neelectrice/bureţi de şlefuit pentru
unghii, electrici sau neelectrici, burdufuri pentru
şeminee (unelte de mână), patenţi (unelte de
mână)/cleşti de tras sârma (unelte de mână),
plăci de păr, oale de turnare (unelte de mână),
cadre pentru fierăstraiele de mână, dispozitive
de cules fructele (unelte de mână), tăietoare
de fructe, sfredele (unelte de mână), diamante
pentru tăiat geamuri (componente ale uneltelor
de mână), fiare de gofrare, meliţe (unelte de
mână), maşini de tuns părul de uz personal,
electrice sau neelectrice, maşini de tuns părul
pentru animale (ustensile de mână), pensete
pentru îndepărtarea părului, ciocane (unelte de
mână), burghie de mână, acţionate manual,
unelte de mână, acţionate manual, ustensile
de mână pentru ondularea părului, pompe
de mână, mânere pentru uneltele de mână,
acţionate manual, harpoane, harpoane pentru
pescuit, securi, lame de bisturiu (dălţi), săpăligi
(unelte de mână), barzi/securi pentru cioplit,
burghie de perforare (componente ale uneltelor
de mână), cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), cuţite de vânătoare, dălţi pentru gheaţă,
pulverizatoare insecticid (unelte de mână) /
atomizoare insecticid (unelte de mână) /spray-
uri insecticid (unelte de mână), fiare (unelte de
mână neelectrice), râzătoare mandoline pentru
bucătărie, cuţite, foarfeci pentru gazon (ustensile
de mână), curele pentru ascuţit din piele, seturi
de manichiură, seturi de manichiură, electrice,
răngi pentru scos cuie (unelte de mână), cleşti
pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, poansoane cu numere, desfăcătoare
de stridii, cuţite de paletă, cuţite de sculptat
(unelte de mână), cuţite de decojit, seturi de
pedichiură, cuţite pentru pizza, neelectrice, fiare
de polizat (unelte pentru lustruit)/unelte de
fier pentru lustruit, fiare de capsulare (unelte
de mână), foarfeci pentru curăţare de crengi/
foarfeci de grădină, foarfeci pentru pomi, cuţite
de altoit, curele de ascuţit briciul, lame de
ras, aparate de ras, electrice sau neelectrice,
nituitoare (unelte de mână), foarfeci, unelte de
răzuit (unelte de mână), şurubelniţe, neelectrice,
pietre pentru şlefuit, oţeluri de ascuţit/oţeluri
pentru cuţite, instrumente de ascuţit, truse de
bărbierit, lame de foarfecă, foarfeci mecanice
(ustensile de mână), foarfeci de tuns, veselă
de argint (cuțite, furculițe și linguri), chei de
buloane (unelte de mână)/chei de piuliţe (unelte
de mână), spatule (unelte de mână), spatule
pentru utilizare de către artişti, linguri, rigle
(unelte de mână), unelte de ştanţare (unelte
de mână)/stanţe (unelte de mână), tacâmuri

(cuţite, furculiţe şi linguri)/articole pentru masă
(cuţite, furculiţe şi linguri), furculiţe de masă,
cuţite de masă, furculiţe şi linguri de plastic, cuţite
de masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi,
chei tubulare de tip T, freze de înfiletare
(unelte de mână), ace de tatuat, aparate
pentru tatuat, extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
feliatoare de legume/mărunţitoare de legume,
tocătoare de legume, spiralizatoare de legume,
acţionate manual, decojitoare de legume (unelte
de mână), furci pentru plivit (unelte de mână),
suporturi pentru barele de ascuţit, foarfeci mari
de grădină (foarfeci), dispozitive de tăiat folia
de pe dop la sticla de vin, acţionate manual,
dezizolatoare pentru sârmă (unelte de mână).
9. Ochelari 3D, alarme acustice/alarme sonore,
adaptoare electrice, aparate de analiză a
aerului, sonerii de alarmă, electrice, alarme,
alcoolmetre, altimetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
(film de) desene animate, baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, ochelari anti-orbire,
sisteme de avertizare anti-furt, corpuri de
iluminat (electricitate), receptoare audio şi video,
interfeţe audio, mixere audio, aparatura didactică
audiovizuală, monitoare pentru bebeluşi, cântare
pentru bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), baterii pentru iluminat, baterii, electrice,
baterii pentru ţigările electronice, recipiente
pentru baterii/recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii/cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, balize, luminoase,
sonerii (dispozitive de avertizare), binocluri,
sirene, dulapuri pentru difuzoare, maşini
de calculat, casetofoane, întrerupătoare cu
celulă (electricitate)/reductoare (electricitate),
şnururi pentru telefonul mobil, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, cronografe (aparate
de înregistrare a timpului), aparate de
curăţare pentru discurile de pick-up/aparate
de curăţare pentru discurile de vinii,
mecanisme pentru televizoarele acţionate cu
fise, colectoare, electrice, aparate electrice
pentru comutare, comutatoare, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente hardware pentru
calculator, calculatoare, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), conexiuni pentru
liniile electrice, conectori (electricitate), contacte,
electrice, telefoane fără fir, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
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huse pentru calculatoarele tabletă, busole, tuburi
de evacuare, electrice, altele decât cele pentru
iluminat/tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, sonerii electrice pentru
uşi, dvd playere, dispozitive pentru iluminarea
ouălor, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, aparate de mărit
(fotografie), oculare, măsurătoare pentru inele,
extinctoare de incendiu, becuri pentru bliţ
(fotografie), avertizoare luminoase (semnale
luminoase), ochelari de protecţie pentru sporturi,
casete pentru curăţarea capului (de înregistrare),
căşti de protecţie pentru sporturi, căşti de radio,
aparate pentru reglarea căldurii, higrometre,
dispozitive de intercomunicare, interfeţe pentru
calculatoare, tonomate, muzicale /automate
muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, cutii de joncţiune
(electricitate), manşoane de joncţiune pentru
cablurile electrice, genunchiere pentru muncitori,
laptopuri, colaci de salvare, veste de salvare,
centuri de salvare, plute de salvare, încuietori,
electrice, difuzoare, magneţi, lupe (optică),
compasuri /busole marine, mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri/suporturi
pentru mouse, pedometre, discuri de pick-up/
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate
de fototelegrafie, celule fotovoltaice, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, căşti
de protecţie pentru sporturi, folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecţie adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, lasere de salvare cu semnale
luminoase, măşti de protecţie respiratorie pentru
purificarea aerului, măşti de respiraţie, altele
decât cele pentru respiraţia artificială, rigle
(instrumente de măsurare), linii (instrumente
de măsurare), cântare, cântare analizoare
de greutate, huse pentru laptopuri, calibre
culisante, telefoane , nteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, suporturi
de înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de înregistrare a sunetelor,
paravane anti-scantei, lanţuri pentru ochelari,
şnururi pentru ochelari, lentile pentru ochelari,
rame pentru ochelari, tocuri pentru ochelari,
ochelari, aparate de verificare a vitezei pentru
vehicule, fluiere pentru sporturi, regulatoare
pentru iluminarea scenei, stative pentru
aparatele foto, stereoscoape, subwoofere,
întrerupătoare, electrice, calculatoare tip tabletă,
magnetofoane, taximetre, roboţi de învăţare,

protecţii pentru dinţi, aparate de telecomunicaţii
sub formă de bijuterii, telescoape, televizoare,
aparate de testare, nu cele pentru scopuri
medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică,termică, supape termionice /tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, trepiede pentru
aparatele de fotografiat, radiouri pentru vehicule,
aparate de înregistrare video, monitoare video
pentru bebeluşi, viziere pentru căşti, staţii radio
portabile (walkie-talkie), calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator.
11. Dispozitiv de dezodorizare a aerului/
dispozitiv de dezodorizare a aerului, uscător de
aer/uscător de aer, dispozitiv de filtrare a aerului,
echipamente şi utilaje pentru purificarea aerului,
reîncălzitor de aer, sterilizator de aer/sterilizator
de aer, supapă de aer pentru dispozitiv de
încălzire cu abur, aparat de aer condiţionat,
aparat de aer condiţionat, robinet rezistent la
stropire, dispozitiv de filtrare pentru acvariu,
încălzitor pentru acvariu, lumină pentru acvariu,
dispozitiv automat de descărcare a cenuşii,
cuptorul brutarului, accesorii baie respectiv:
instalații pentru baie/instalații sanitare pentru
baie, facilități de baie/echipament sanitar pentru
baie, cadă de baie, trompetă pentru cadă
bidet, dispozitiv de răcire a băuturilor, bidet,
tub de cazan al dispozitivului de încălzire
(tub), maşină de coacere pâine, prajitor de
pâine/prajitor de pâine, maşină de fabricat
pâine, radiator central, lanternă chineză, cameră
curată (instalaţii sanitare), aparat de cafea
electric, echipamente şi aparate de gătit, aragaz/
ustensile de gătit, ustensile de gătit electrice,
blat electric, echipamente şi dispozitive de răcire,
dispozitive şi maşini de răcire, dispozitiv de
răcire lichid, dispozitiv de răcire a tutunului,
dispozitiv de răcire cu apă, echipamente pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, dispozitiv
de dezodorizare, nu pentru uz personal/
dispozitiv de dezodorizare, nu pentru uz
personal, dispozitiv de uscare, echipamente
de dezinfectare, echipamente de dezinfecţie
medicală, dezinfectant utilizat în magazinul
de toalete/distribuitorul de toalete dezinfectat,
stropitor de irigare prin picurare (accesorii pentru
irigare), dispozitiv de uscare, echipamente şi
dispozitive de uscare, uscare pentru furaje
şi echipamente de alimentare /dispozitiv de
uscare a furajelor, rezervor de expansiune
pentruechipamente de încălzire centrală.

───────
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(210) M 2021 02065
(151) 15/03/2021
(732) COMPLEX MOARA VÎLCELELE

SRL, STR. PRINCIPALA NR.
1 SI 2, JUDETUL BUZAU,
SAT VÂLCELELE, COMUNA
VÂLCELELE, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

MOARA Vâlcelele
DN 22 DIN 1995

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02

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

40. Tratarea materialelor, măcinarea făinii
(morărit).

───────

(210) M 2021 02066
(151) 15/03/2021
(732) DENTISTRY ADORABLE S.R.L.,

BULEVARDUL INDEPENDENTEI
67, BLOC B1, PARTER, JUDETUL
BRAILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BL F1, SC C, AP. 26, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ADORABLE DENTISTRY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.10

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

clase:
44. Servicii medicale specializate oferite în
cadrul unei clinici de stomatologie, consultanță
medicală în domeniul stomatologic.

───────
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(210) M 2021 02067
(151) 15/03/2021
(732) PET SPECIALISTS SRL, DRUMUL

LUNCA OZUNULUI NR. 11,
CAMERA 1, ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

Hemodialivet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.13.25; 03.01.06

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, produse veterinare, vaccinuri
veterinare, antibiotice de uz veterinar,
dezinfectante de uz veterinar, preparate
bacteriene pentru uz medical şi veterinar,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
veterinare, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, insecticide pentru spălat, loţiuni
pentru scopuri veterinare, medicamente de uz
veterinar, celule stem pentru scopuri veterinare,
preparate veterinare, preparate igienice de
uz veterinar, produse antiinfecțioase de uz
veterinar, suplimente dietetice adaptate pentru
uzul veterinar, reactivi chimici pentru analize
(de uz veterinar), medicație de uz veterinar
pentru calmarea durerii, preparate veterinare
pentru tratarea infecțiilor bacteriene intestinale,
preparate de diagnosticare de uz medical sau
veterinar, tratamente (medicinale) pentru pielea
animalelor.
41. Servicii educative și de instruire în domeniul
medicinei veterinare, servicii educative legate
de profesiile din domeniul veterinar, cursuri
educative în domeniul medicinei veterinare,
organizare și conducere de conferințe educative
în domeniul medicinei veterinare, organizare de

prezentări cu scopuri educative în domeniul
medicinei veterinare, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul medicinei
veterinare, instruire în îngrijirea animalelor de
companie.
44. Servicii veterinare, servicii de spitalizare
pentru animale, servicii de chirurgie veterinară,
servicii de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru animale, asistenţă veterinară, furnizare
de informații în domeniul veterinar, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii de informații veterinare oferite pe
internet, servicii de informare cu privire
la produsele farmaceutice veterinare, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea sângelui animal, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
animale.

───────

(210) M 2021 02068
(151) 15/03/2021
(732) SC CASA GHIZDEANU SRL,

COM. POSTA CALNAU NR.
24E, JUDEȚUL BUZĂU, SAT
ZILISTEANCA, BUZĂU, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA , STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.E4,
AP.54, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Cârnați de Poșta Câlnău
CG Produs autentic

din carne de oaie

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 03.04.11; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Babicuri, cârnați, cârnați afumați, cârnați
cruzi, cârnați uscați la aer, carne pentru cârnați,
felii de carne de oaie.
43. Servicii pentru furnizarea de alimente.

───────

(210) M 2021 02069
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VILMA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.01.03; 26.11.01; 26.04.01; 26.05.01;
26.05.18

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii

chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
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medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate

chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
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de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire

pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

578

piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de

umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
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quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,

stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
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şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanţi pentru vopsele,
vernis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz
pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi / substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn / substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecţie pentru metale,
oxid roşu de plumb / miniu, şofran (colorant),
sandarac, coloranţi pentru încălţăminte, sicativi
(agenţi de uscare) pentru vopsele, pământ

de sienna, pastă de argint, emulsii de argint
(pigmenţi), pulberi de argint, ţunder (colorant),
baiţuri pentru articolele din piele / mordanţi
pentru articolele din piele, sumac pentru
vernisuri, agenţi de îngroşare pentru vopsele,
diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartuşe toner, umplute,
pentru imprimante şi copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru şasiul vehiculului / strat
de acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn,
baiţuri pentru lemn, conservanţi pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
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dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate , preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea

părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
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animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă ,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte

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

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

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

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

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

carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru
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arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale,
piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie / beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu

scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
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noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,

suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi(ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
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(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule

pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
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pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi

de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile / bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
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(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de

vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
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nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/

prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
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de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce

(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
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de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice

pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

596

cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori

privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
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ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul

aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, )) / servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize

topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
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închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere

de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire /
escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada de
doliu, servicii de salvamari, servicii juridice
în domeniul migraţiei, servicii de interpretare
a cărţilor de tarot, auditare a conformității
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de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de pază,
previziuni astrologice, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă în
proprietate intelectuală, asistenţă în îmbrăcarea
kimonoului, închirierea numelor de domenii
pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice in în
legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă / consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2021 02070
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ION MOŞ Ca sarea în bucate...

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 02.01.01; 24.09.05

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
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carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,

cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
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chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru

utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
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fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,

clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
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de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate

de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
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magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,

vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanţi pentru vopsele,
vernis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz
pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi / substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn / substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecţie pentru metale,
oxid roşu de plumb / miniu, şofran (colorant),
sandarac, coloranţi pentru încălţăminte, sicativi
(agenţi de uscare) pentru vopsele, pământ
de sienna, pastă de argint, emulsii de argint
(pigmenţi), pulberi de argint, ţunder (colorant),
baiţuri pentru articolele din piele / mordanţi
pentru articolele din piele, sumac pentru
vernisuri, agenţi de îngroşare pentru vopsele,
diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartuşe toner, umplute,
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pentru imprimante şi copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru şasiul vehiculului / strat
de acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn,
baiţuri pentru lemn, conservanţi pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice

(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate , preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
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potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,

carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă ,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
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spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutic, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, culturi de ţesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru

tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
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scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri

farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
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muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri

farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
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bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactic, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,

cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
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carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie

pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
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papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale,
piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de

protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie / beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
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materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,

cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
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cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi(ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de

tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
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cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul

de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
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pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile / bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării

umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
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substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci

pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
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împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce

(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
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vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,

neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

621

alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei

game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
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serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie

pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
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închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, )) / servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru

exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
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calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea

de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
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medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire /
escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada de
doliu, servicii de salvamari, servicii juridice
în domeniul migraţiei, servicii de interpretare
a cărţilor de tarot, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de pază,
previziuni astrologice, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă în
proprietate intelectuală, asistenţă în îmbrăcarea
kimonoului, închirierea numelor de domenii

pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice in în
legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă / consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────
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(210) M 2021 02071
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IMBOLD

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.03.04

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /

aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
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decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,

preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
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decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,

getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
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din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi

pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

630

ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru

scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
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gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),

orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
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kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.

───────

(210) M 2021 02072
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CA SAREA ÎN BUCATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
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scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru

scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
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cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri

industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
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arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru

scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
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ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge

marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
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compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena

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

mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă ,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
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machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactic, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),

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

tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
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cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de

curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
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zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi(ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,

perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
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(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,

aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
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nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,

mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
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îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare

pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
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de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de

mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
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de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 02073
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ION MOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii

chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
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medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate

chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
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de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire

pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
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piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de

umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
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quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,

stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
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şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanţi pentru vopsele,
vernis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz
pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi / substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn / substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecţie pentru metale,
oxid roşu de plumb / miniu, şofran (colorant),
sandarac, coloranţi pentru încălţăminte, sicativi
(agenţi de uscare) pentru vopsele, pământ

de sienna, pastă de argint, emulsii de argint
(pigmenţi), pulberi de argint, ţunder (colorant),
baiţuri pentru articolele din piele / mordanţi
pentru articolele din piele, sumac pentru
vernisuri, agenţi de îngroşare pentru vopsele,
diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartuşe toner, umplute,
pentru imprimante şi copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru şasiul vehiculului / strat
de acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn,
baiţuri pentru lemn, conservanţi pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
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dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate , preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea

părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
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animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă ,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte

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

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

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

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

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

carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

660

arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale,
piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie / beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu

scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
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noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,

suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi(ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
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(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule

pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
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pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi

de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile / bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
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(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de

vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
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nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/

prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
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de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce

(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
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de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice

pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
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cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori

privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
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ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul

aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, )) / servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize

topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
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închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere

de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire /
escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada de
doliu, servicii de salvamari, servicii juridice
în domeniul migraţiei, servicii de interpretare
a cărţilor de tarot, auditare a conformității



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

672

de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de pază,
previziuni astrologice, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă în
proprietate intelectuală, asistenţă în îmbrăcarea
kimonoului, închirierea numelor de domenii
pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice in în
legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă / consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2021 02074
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HELMUT GRUN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.01.04;
18.03.03

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
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chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,

derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
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chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,

diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
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pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor

din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
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chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea

anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
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scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanţi pentru vopsele,

vernis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz
pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi / substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn / substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecţie pentru metale,
oxid roşu de plumb / miniu, şofran (colorant),
sandarac, coloranţi pentru încălţăminte, sicativi
(agenţi de uscare) pentru vopsele, pământ
de sienna, pastă de argint, emulsii de argint
(pigmenţi), pulberi de argint, ţunder (colorant),
baiţuri pentru articolele din piele / mordanţi
pentru articolele din piele, sumac pentru
vernisuri, agenţi de îngroşare pentru vopsele,
diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartuşe toner, umplute,
pentru imprimante şi copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru şasiul vehiculului / strat
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de acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn,
baiţuri pentru lemn, conservanţi pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,

truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate , preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
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balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),

săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă ,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
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anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutic, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, culturi de ţesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru

tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
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scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,

jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
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pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /

laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
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scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactic, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri

pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
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trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de

birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
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(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale,
piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre

pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie / beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
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lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de

curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
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de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi(ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,

sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
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farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,

tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
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pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile / bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,

saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
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peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,

pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
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de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,

biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
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germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb

pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
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nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să

vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
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informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor

sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
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automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, )) / servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare

bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
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prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii

de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
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cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire /
escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada de
doliu, servicii de salvamari, servicii juridice
în domeniul migraţiei, servicii de interpretare
a cărţilor de tarot, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de pază,
previziuni astrologice, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă în
proprietate intelectuală, asistenţă în îmbrăcarea
kimonoului, închirierea numelor de domenii
pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice in în

legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă / consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2021 02075
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HELMUT GRUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu

ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

699

celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de

tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
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soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen

pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

701

cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant

de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
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lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de

sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanţi pentru vopsele,
vernis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz
pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi / substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn / substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
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(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecţie pentru metale,
oxid roşu de plumb / miniu, şofran (colorant),
sandarac, coloranţi pentru încălţăminte, sicativi
(agenţi de uscare) pentru vopsele, pământ
de sienna, pastă de argint, emulsii de argint
(pigmenţi), pulberi de argint, ţunder (colorant),
baiţuri pentru articolele din piele / mordanţi
pentru articolele din piele, sumac pentru
vernisuri, agenţi de îngroşare pentru vopsele,
diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartuşe toner, umplute,
pentru imprimante şi copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru şasiul vehiculului / strat
de acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn,
baiţuri pentru lemn, conservanţi pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,

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

pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă ,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
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medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutic, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, culturi de ţesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor

pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
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medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri

medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
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uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,

paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
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medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla

înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactic, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
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materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)

materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
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portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,

harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale,
piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie / beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
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transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,

dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
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uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi(ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,

aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
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abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru

lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
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păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile / bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu

telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
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fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,

stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
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de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate

prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
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susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,

proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
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aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări

electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
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privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale

online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
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de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, )) / servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor

turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
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furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire

pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
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convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire /

escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada de
doliu, servicii de salvamari, servicii juridice
în domeniul migraţiei, servicii de interpretare
a cărţilor de tarot, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de pază,
previziuni astrologice, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă în
proprietate intelectuală, asistenţă în îmbrăcarea
kimonoului, închirierea numelor de domenii
pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice in în
legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă / consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────
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(210) M 2021 02076
(151) 15/03/2021
(732) DIRECT BEAUTY NETWORK

S.R.L., STR. POIANA CU ALUNI
NR. 6, CAMERA NR. 1, BL. 17,
SC. 3, ET. 4, AP. 89, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DIRECTION.BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 24.15.01

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

9. Aplicație software descărcabilă pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software și platforme digitale de telefonie,
aplicații software descărcabile, software pentru
planificare, software interactiv pentru afaceri,
software pentru comunicarea de date, software
pentru furnizori de soluții digitale, software
interactiv pentru baze de date, software de
calculator pentru căutarea de date, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM),
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator

descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software care
permite furnizarea de informații prin rețele de
comunicare.
35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, promovarea comercială, servicii de
promovare, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
promovare de produse și servicii pentru terți,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, regruparea
în avantajul terţilor a produselor cosmetice,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
produselor cosmetice, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, servicii
de vânzare cu ridicata și amănuntul referitoare
la produselor cosmetice, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la produselor cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
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transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date.

───────

(210) M 2021 02078
(151) 15/03/2021
(732) DANNES BEAUTY DISTRICT

SRL, STR. SPERANTEI NR. 33D,
CAMERA 7, ET. 1, AP. 1, JUDEŢ
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Dannes Beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
lotiuni după ras, săpunuri si săpunuri
antiperspirante nemedicinale, balsamuri si săruri
de baie, masti de infrumusetare, plasturi cu gel
pentru ochi, utilizaţi in scopuri cosmetice, sclipici
de unghii, lapte demachiant, creioane si creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru bai, gene
si slăbit, ceara depilatoare, cosmetice si creioane
pentru sprâncene, gene si unghii false, apa
micelara, lotiuni, nuantatoare si fixativ pentru
par, luciu de buze si rujuri, etuiuri pentru ruj,
machiaj, mascara, lac si abtibilduri pentru unghii,
parfumuri şi apa de toaletă.
5. Şervetele impregnate cu lotiuni farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru ingrijirea pielii,
preparate medicamentoase de toaleta, lotiuni

de par medicamentoase, sampoane medicinale,
săpunuri, lotiuni si paste de dinţi nemedicinale.
21. Mănuşi abrazive pentru curăţat pielea,
periuţe de dinţi electrice si neelectrice, genţi
de cosmetice dotate, perii pentru par si
perii pentru bărbierit, pudriere si bureţi pentru
pudra, pulverizatoare si atomizoare pentru
parfumuri, perii pentru unghii, perii pentru
machiaj, bureţi pentru machiaj, produse de
demachiere, suporturi pentru plăcile de par,
perii pentru gene si sprâncene, spatule si
ustensile cosmetice, separatoare din spuma
pentru degete utilizate la pedichiură.

───────

(210) M 2021 02079
(151) 15/03/2021
(732) SC DORIANA VET SRL, STRADA

CORNEȘTI 33, JUDEŢ IAŞI, VALEA
ADÂNCĂ, 707317, IAȘI, ROMANIA

(540)

Regal V&P Bentoniţă
SUPER FIN Doriana Vet

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 03.01.08; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
267C), bleumarin, negru, galben,
magenta

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

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

───────
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(210) M 2021 02080
(151) 15/03/2021
(732) SC MOCAPP DIGITAL SRL, STR.

PARIS NR. 2A, JUDEŢ ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

MOCAPP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
furnizarea de informatii privind oferte de prestari
servicii si servicii de intermediere a ofertelor
de servicii diverse prin intermediul unui site
web, servicii privind managementul ofertelor de
servicii, furnizarea de informatii de afaceri prin
intermediul unui site web.
38. Telecomunicatii, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor si imaginilor,
informatii despre telecomunicatii, furnizarea
de forumuri online, furnizarea canalelor de
telecomunicatii pentru serviciile de teleshopping,
transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, servicii de rutare
si jonctiune pentru telecomunicatii, servicii
de teleconferinta, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinta, servicii de posta vocala,
transmisia fara fir (wireless).
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industriala si design industrial, proiectarea
si dezvoltarea de componente hardware si
software ale calculatorului, construirea de

platforme de internet pentru transmisia de
imagini, continut video si mesaje in domeniul
intermedierii ofertelor de servicii.

───────

(210) M 2021 02081
(151) 15/03/2021
(732) SIME-PAZURIC LUCIAN-PAUL,

CALEA ARADULUI NR. 4, BL.
3, SC. A, ET. 5, AP. 36, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

AgriGroup sustainability

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.14; 29.01.13;
26.03.01

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

clase:
29. Carne.
31. Produse agricole, cereale brute şi
neprocesate, animale vii, seminţe brute şi
neprocesate, alimente pentru animale.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii veterinare, servicii de agricultură.

───────
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(210) M 2021 02082
(151) 15/03/2021
(732) VALCOM 50 SRL, STR AV STEFAN

PROTOPESCU NR3, BLOC C5,
ETAJ 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BUNATATI Macelaresti
din inima macelarului

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 08.05.02; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne și produse din carne.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul, publicitate
și reclamă.

───────

(210) M 2021 02083
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

Blue Air BASIC.

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2728C, 306C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 02085
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

Blue Air BASIC.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C, 2728C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 02086
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

Blue Air BIZ.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C, 2728C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 02087
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

Blue Air BIZ.

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C, 2728C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 02088
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

Blue Air PLUS.

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.04.05; 29.01.12; 26.13.25;
27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis
( Pantone 306C), , albastru deschis
(Pantone 2728C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 02089
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

Blue Air PLUS.

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.04.05; 29.01.12; 29.01.15;
27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, albastru deschis
(Pantone 306C), albastru închis
(Pantone 2728C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 02091
(151) 15/03/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCURESTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Gastronomie cu suflet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, carne și produse din
carne, insecte și larve preparate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, amestecuri pentru supe, antreuri pe bază
de legume, batoane nutritive pe bază de soia,
batoane pe bază de nuci și semințe, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, produse lactate tartinabile, paste de
carne, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, musaca cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate
cu carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați,
cârnați în aluat, carne, carne preparată, carne
feliată, ficat, cărnuri gătite, carne procesată,
jambon, înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări
pe bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânză alba, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
brânzeturi, brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de
brânză, cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, batoane de cereale și batoane
energizante, aperitive (tartine), specialități de
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patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie pe bază
de arahide, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu fructe,
pesmeciori (prăjituri), pișcoturi (prăjituri), prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu cremă, arome pentru
prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri din mei, făină
pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni, aluat pentru
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat
pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, praf pentru prepararea
prăjiturilor, sosuri, amestecuri de condimente.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu carne,

fructe, ciuperci și legume prelucrate (inclusiv
nuci și leguminoase), ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, produse
lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, sare,
mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
activități sportive și culturale, ateliere recreative,
organizare de festivaluri, fotografie, productie
audio si video si fotografie, instruire in
fotografie, servicii ale unui fotograf, editare de
fotografii, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, academii (educaţie),
servicii de parcuri de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade, servicii
de club (divertisment sau educaţie), publicare
multimedia, servicii de scriere pentru bloguri,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare de hărți, servicii de
publicare on-line, servicii pentru publicarea de
ghiduri, servicii de publicare de text electronic,
servicii de publicare, cu excepția tipăririi, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
servicii de publicare de software de divertisment
multimedia, servicii de consultanță în materie
de publicare de cărți, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de consultanță cu privire la publicarea de
texte scrise, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, consultanță privind organizarea de
competiții culinare, servicii de consultanță în
domeniul competițiilor culinare, servicii de
educație referitoare la arta culinară, coordonare,
pregătire şi organizare de evenimente de
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divertisment, culturale şi artistice, producţie
audio, video, multimedia şi fotografie, servicii
educative și de instruire, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de cazare
temporară, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de cazare temporară,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru

furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de găzduire temporară în locuințe,
închiriere de camere, organizare și furnizare
de cazare temporară, spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
servicii oferite de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere de
echipament de catering.

───────

(210) M 2021 02092
(151) 15/03/2021
(732) GREEN PROJECT SRL, STR.

BUCIUM NR. 34 DEPOZIT 3,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700265, IAȘI,
ROMANIA

(540)

FLORISTREE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.13.25

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

31. Plante și flori naturale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru animale
de companie.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

735

(210) M 2021 02093
(151) 15/03/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCURESTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Conectare cu natura
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte, carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii

de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia
şi fotografie, servicii educative și de
instruire, editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia.,
organizare de excursii pentru divertisment,
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cursuri de pregătire în industria turismului,
rezervare de locuri pentru spectacole, rezervare
de bilete la concerte, servicii de rezervare
la teatru, rezervarea de săli de divertisment,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de agenții de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere (cazare
temporară), organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații pentru festivități
și furnizare de spații temporare de birouri
și reuniuni, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de

rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de pensiuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2021 02095
(151) 15/03/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCURESTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Redefinim ospitalitatea
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
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transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia
şi fotografie, servicii educative și de
instruire, editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia,
organizare de excursii pentru divertisment,
cursuri de pregătire în industria turismului,
rezervare de locuri pentru spectacole, rezervare
de bilete la concerte, servicii de rezervare
la teatru, rezervarea de săli de divertisment,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii

de baruri, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea mâncării, prepararea alimentelor,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de snack-baruri,
servire de alimente și băuturi, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
agenții de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizare de spații pentru
festivități și furnizare de spații temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de pensiuni, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, analiză
cosmetică, servicii de artă corporală, servicii
oferite de complexuri balneare, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii de coafor, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, tratament
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cosmetic cu laser pentru piele, solar servicii
de solar, tratament cosmetic, consultanță în
nutriție, consiliere în materie de sănătate, servicii
oferite de case de odihnă, servicii de fizioterapie,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații despre acupunctură,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
în domeniul sporturilor, masaj, furnizarea de
informații referitoare la masaj, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
reabilitare fizică, pilates terapeutic, servicii de
acupunctură, servicii de aromaterapie, servicii
clinice homeopatice, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
crioterapie, servicii de meditație, servicii de
îngrijire mentală, servicii de terapie, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate de
opticieni, stomatologie, tratarea alergiilor, servicii
medicale de stațiuni balneare, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru SPA.

───────

(210) M 2021 02097
(151) 16/03/2021
(732) HORECA BAUTURI SRL, STR.

COCORULUI NR. 2, , BL. 216, SC.
C, AP. 17, JUD. BRASOV, BRASOV,
500419, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Articole pentru fumători, pe bază de tutun,
tutun şi produse de tutun, inclusiv înlocuitori de
tutun.

───────

(210) M 2021 02098
(151) 16/03/2021
(732) CYBER EVENT S.R.L., STR.

DRAGOS VODA, NR. 44, AP.
1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

tappy
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.06; 13.01.25; 02.09.14
(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone

7712C), albastru deschis (Pantone
2225C), galben (Pantone 116C)

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

9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, aparate electronice pentru
organizarea de campanii promotionale si
publicitare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2021 02099
(151) 19/03/2021
(732) VALENTIN ADRIAN STAN, STR.

CORNISEI NR. 2, JUD. CALARASI,
CALARASI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

DOMNUL MEZELESCU

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

29. Bacon (slănină), caltaboș cu sânge, cârnați
cu sânge, mezeluri, crenvurști prăjiți în aluat
pe băț (corn dogs), amestecuri cu conținut
de grăsimi pentru feliile de pâine, grăsimi
comestibile, vânat, nu viu, șuncă, crenvurști
pentru hot dog, pate de ficat, pastă de ficat, ficat,
carne, piftie din carne, extracte din carne, porc,
cărnuri sărate, învelișuri pentru cârnați, naturale
sau artificiale, cârnați, cârnați în aluat, creme
tartinabile pe bază de legume.

───────

(210) M 2021 02100
(151) 16/03/2021
(732) PAUL HĂLĂLAI, STR. LUNGA

NR. 54, AP. 1, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRASOV, 500058, BRAȘOV,
ROMANIA
SANDRA SECHEL-HĂLĂLAI, STR.
LUNGA NR. 54, AP. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, 500058,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Handeco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.24; 20.01.05

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

14. Bijuterii, articole de bijuterie, articole de
bijuterie, produse de bijuterie, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale
acestora, bijuterii pentru pălării, bijuterii pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

740

(210) M 2021 02101
(151) 16/03/2021
(732) SC FIZIOACTIV SRL, STR.

ALEEA METEO NR. 4, COMPLEX
RECUPERARE TERRA CLINIQUE,
JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
800352, GALAȚI, ROMANIA

(540)

TERRA CLINIQUE

(531) Clasificare Viena:
26.15.25; 26.01.03; 26.11.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, negru

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 02102
(151) 23/03/2021
(732) ALEXANDRU MORARU, STR.

SUZANA NR. 57, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
RAFAELA-ANDREEA MORARU,
STR. SUZANA NR. 57, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII, STRADA
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Mercatino

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
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gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, , brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii , vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte

din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără , mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
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șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul , mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din

lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport,
tacâmuri biodegradabile, cutii pentru tacâmuri,
tacâmuri pentru copii, seturi de tacâmuri,
tacâmuri speciale pentru bebeluși, tacâmuri din
metale prețioase, cuțite de întins (tacâmuri),
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri din
metal prețios pentru tăiat, seturi de tacâmuri
realizate din metale prețioase, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
magneți decorativi pentru frigider, magneți de
pus pe frigider, statuete din metale prețioase,
statuete confecționate din pietre semiprețioase,
figurine (statuete) din metale prețioase, cutii
pentru ceasuri (de perete, de mână etc.), ceasuri
de birou, ceasuri de masă, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, figurine din carton, statuete
fabricate din cauciuc, figurine din piatră, statuete
de fildeș, statuete din plastic, statuete din
os, statuete ornamentale realizate din lemn,
statuete din lemn, ceară, ghips sau din materiale
plastice, figurine din fildeș, figurine din lemn,
figurine din ipsos, ceară figurine din ceară,
figurine din ceară, figurine din răşină, figurine
din os, figurine din rășină naturală, figurine
confecționate din gips, figurine confecționate
din plastic, figurine confecționate din lemn,
figurine în miniatură (plastic), figurine turnate
din materiale plastice, figurine ornamentale
confecționate din ipsos, figurine ornamentale
confecționate din ceară, figurine ornamentale
confecționate din lemn, figurine confecționate
din împletituri de ratan, figurine confecționate
din derivați ai gipsului, vaze, vaze conice, vaze
din sticlă, vaze pentru flori, vaze, nu din metal
prețios, vaze din ceramică pentru podea, vaze
din sticlă pentru podea, vaze din lut pentru
podea, vaze din piatră pentru podea, vaze de
flori din metale prețioase, statuete din cristal,
statuete din sticlă, statuete din porțelan, statuete
din teracotă, statuete din ceramică, statuete de
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
porțelanuri, seturi de cafea formate din cești
și farfurii, tăvi de tacâmuri, șervete din plastic
pentru tacâmuri, fețe de pernă, fețe de pernă
(fețe de pernă tip plic), fețe de pernă din
hârtie, prosoape, prosoape turcești, prosoape
din frotir, prosoape cu glugă, prosoape de față,
prosoape de baie, prosoape de mâini, prosoape
pentru copii, prosoape de bucătărie, prosoape
pentru față, prosoape de plajă, prosoape pentru
șters sticlă, prosoape mari de baie, prosoape
din materiale textile, prosoape (textile) pentru
plajă, prosoape de baie mari, prosoape de
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șters paharele, prosoape de uscat vesela,
prosoape (textile) pentru copii mici, prosoape
din bumbac japonez (tenugui), prosoape textile
pentru uscarea părului, prosoape confecționate
din materiale textile, prosoape de bucătărie
(materiale textile), , prosoape (materiale textile)
folosite pentru bebeluși, prosoape pentru față din
materiale textile, cuverturi, cuverturi matlasate,
cuverturi tricotate, cuverturi pentru pătuțuri,
cuverturi pentru pat, cuverturi din frotir, cuverturi
din eponj, cuverturi pentru canapea, cuverturi
pentru canapele, cuverturi de masă, cuverturi
pentru paturi, cuverturi pentru picioare, cuverturi
de pat, cuverturi umplute cu pene, cuverturi
umplute cu semipuf, cuverturi umplute cu puf,
cuverturi matlasate pentru paturi, cuverturi din
materiale textile, cuverturi matlasate din frotir,
huse pentru cuverturi matlasate, cuverturi de
pat (pături), cuverturi de pat căptușite, cuverturi
de pat matlasate, cuverturi de pat cu volane,
cuverturi cu falduri pentru paturi, cuverturi pentru
paturi pentru copii, cuverturi matlasate (lenjerie
de pat), pleduri și cuverturi de pat, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură, cuverturi
matlasate cu umplutură din mătase, cuverturi
pentru pat (pături) din fibre sintetice, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură sintetice,
cuverturi pentru pat (pături) confecționate din
bumbac, plante artificiale, plante artificiale pentru
exterior, covorașe de baie, covorașe de yoga,
covorașe de plajă, covorașe pentru animale,
covorașe antiderapante pentru duș, covorașe
de papură goza, covorașe textile pentru baie,
covorașe personale pentru șezut, covorașe
antiderapante pentru cadă, covorașe din cauciuc
pentru baie, covorașe din plastic pentru baie,
covorașe din lemn pentru ușă, covorașe din
hârtie pentru baie, covorașe de tip puzzle
(produse pentru acoperirea podelelor), covorașe
pentru scaune (elemente pentru protejarea
podelei dedesubtul scaunelor), figurine de
jucărie, paspartuuri pentru fotografii sau tablouri,
picturi, picturi artistice, reproduceri de picturi,
picturi și lucrări caligrafice, reproduceri artistice
imprimate, reproduceri artistice tipărite.

───────

(210) M 2021 02103
(151) 16/03/2021
(732) SC SMARTY LOODIK MEDIA

S.R.L., STRADA VLADEASA
NR. 7, SC. A, BL. C34, ET.3,
AP.20, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KARMANGERIA.RO

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 26.04.01; 26.04.03; 26.04.05;
26.04.06; 29.01.11

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare.

───────
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(210) M 2021 02104
(151) 16/03/2021
(732) GRUPPO MARMI IMPORT

EXPORT S.R.L., STR.
ALEXANDRU ODOBESCU NR. 9B,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100342, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Jar DE JAR

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17

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

4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, produse
pentru absorbția, umezirea și compactarea
prafului.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, achiziții de produse
în numele societăților terțe, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
servicii de agenții de import-export în domeniul
energiei, analiză de preț, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, cotații pentru oferte de licitații,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, consultanță privind
comerțul în barter, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu

aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu radiatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive.

───────

(210) M 2021 02105
(151) 16/03/2021
(732) PFA GIURGEA ASANACHE,

STRADA INVATATOR ION
SARAGEA NR 43, JARISTEA, JUD.
VRANCEA, JARISTEA, 627180,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Crama Giurgea
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin.

───────

(210) M 2021 02108
(151) 16/03/2021
(732) CAT MUSIC SRL, BD. FICUSULUI

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

(540)

THE REAL U
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Închirierea echipamentelor audio,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, transfer de know-how
(instruire), servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,

închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, raportare fotografică,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, fotografie,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 02109
(151) 16/03/2021
(732) CAT MUSIC SRL, BD. FICUSULUI

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

(540)

TRU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Închirierea echipamentelor audio,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, transfer de know-how
(instruire), servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, raportare fotografică,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, fotografie,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
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producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 02110
(151) 16/03/2021
(732) ȘTEFAN-VALENTIN TĂLÎNGAN,

ȘOSEAUA OLTENIȚEI NR. 248,
BLOC 123, SC. 2, ET. 7, AP. 98,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041333,
ROMANIA

(540)

ntm8
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02111
(151) 16/03/2021
(732) MIRCEA DUMITRU ILIESCU, STR.

DOAMNA GHICA NR.7, BL. 4, SC.
2, AP. 48, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BVBescu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 02112
(151) 16/03/2021
(732) SMART INTERIOR DESIGN SRL,

STR. CAMPIA LIBERTATII NR. 9,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Smart Interior Studio
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul și/
sau cu ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul,
cu ridicata și online.
42. Servicii de arhitectură, design arhitectural,
consultanță în arhitectură, managementul
proiectelor arhitecturale, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, servicii de design arhitectural,
întocmire de rapoarte arhitecturale, servicii
de planificare arhitecturală, întocmirea de
planuri arhitecturale, realizarea de planuri
arhitecturale, servicii de arhitectură și inginerie,
realizarea de rapoarte privind arhitectura,
servicii de arhitectură de interior, întocmire
de proiecte de arhitectură, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru planificare urbană, testarea articolelor
de feronerie arhitecturale, servicii de arhitectură
privind dezvoltarea terenurilor, servicii de
design arhitectural pentru expoziții, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
servicii de planificare arhitecturală și urbană,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri
industriale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de centre comerciale, servicii
de consultanță în materie de planificare
arhitecturală, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru hardware
de calculator, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri cu birouri, proiectare și
dezvoltare de arhitectură pentru software de
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calculator, servicii de design arhitectural în
domeniile traficului și transporturilor, servicii de
consultanță și informații despre arhitectura și
infrastructura tehnologiei informației, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații pentru
vânzare cu amănuntul, furnizare de informații
în domeniul designului arhitectural printr-un site
web.

───────

(210) M 2021 02113
(151) 16/03/2021
(732) COLTU TEXTIL IMPEX SRL, STR.

POIANA CU ALUNI NR. 6, BL. 17,
SC. 3, ET. 4, AP. 89, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PL-ASSN SPORT WEAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2021 02114
(151) 16/03/2021
(732) COLTU TEXTIL IMPEX SRL, STR.

POIANA CU ALUNI NR. 6, BL. 17,
SC. 3, ET. 4, AP. 89, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DLG-GBN SLIM FIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2021 02115
(151) 16/03/2021
(732) OCTAVIAN RONALDO ANDREI

DEACONU, BLD. REGINA MARIA
NR. 98, BL. 119, SC. 1, ET. 8,
AP. 24, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Florilor Villa

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.03

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, servicii de construcţii de
clădiri, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, furnizarea de informaţii în domeniul
construcţiilor, lucrări de instalaţii electrice, lucrări
de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi
de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice
la clădiri şi construcţii inginereşti, construcţii de
ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii
comerciale, precum şi servicii de reparaţii şi
întreţinere a acestora, servicii de supervizare şi
conducere a lucrărilor de construcţii.

───────
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(210) M 2021 02116
(151) 16/03/2021
(732) ANGHELINA CONSTANTIN-ALIN

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
SAT CEPLEA NR.139, JUDEŢUL
GORJ, COMUNA PLOPSORU,
GORJ, ROMANIA

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

(540)

Aninu Apps aninu.ro

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.06; 27.05.23; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:Albastru
(HEX#26617D, 4C99AB), gri
(HEX#829CA8)

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

9. Software descărcabil, software pentru
mijloace de comunicare şi pentru publicare.
42. Servicii de instalare şi întreţinere de
software.

───────

(210) M 2021 02117
(151) 16/03/2021
(732) PepsiCo, Inc, 700 ANDERSON

HILL ROAD, NEW YORK,
PURCHASE, 10577, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DORITOS TORTILLA CHIPS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Gustări pe bază de porumb, cipsuri de
tortilla.

───────
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(210) M 2021 02120
(151) 16/03/2021
(732) STATIUNEA DE CERCETARE

DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURA SI VINIFICATIE
IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU
NR. 48, JUD IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Ouverture.....poveste
începută în anul 1957

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13

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

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,
vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
naturale, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de vin, cocteiluri preparate pe bază de
vin, băuturi aperitive pe bază de vin, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
de standuri de vânzare, închirierea de
material publicitar, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
aranjarea vitrinelor pentru magazine, marketing
cu public ţintă, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.

───────
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(210) M 2021 02121
(151) 16/03/2021
(732) X-PERT ALUMINIU SRL,

ȘOSEAUA PLOIEȘTI-
TÂRGOVIȘTE, KM 8, CAMERA
4, ETAJ P, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

XPERT ALUMINIU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02; 29.01.12

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

clase:
6. Materiale de construcții și elemente din metal,
materiale neprocesate sau semi-procesate din
metal, cu utilizare nespecificată, structuri și
construcții metalice transportabile, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
aluminiu, ferestre din aluminiu, plăci din aluminiu,
uși din aluminiu, uși rezidențiale din aluminiu,
secțiuni extrudate de aluminiu, uși din aluminiu
pentru curți interioare, secțiuni de profiluri prin
extruziune din aluminiu, articole semifinisate din
aluminiu sau aliajele sale, ferestre metalice,
tocuri metalice pentru ferestre, ferestre blindate,
cu cadre metalice, uși și ferestre din metal,
placare cu aluminiu, accesorii din metal pentru
tâmplărie
37. Amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine, amenajări interioare ale birourilor,
decorare de clădiri, tâmplărie (reparații), lucrări
de reparații în construcții, reparații și renovări
de clădiri, întreținere și reparații de mobilier,
servicii de construcții și reparații de clădiri, lucrări
de reparații la clădiri, servicii de întreținere și
reparații privind dispozitivele de uși automate,
instalare de ferestre, reparații de ferestre, servicii
de tâmplărie
40. Tâmplărie, tâmplărie (fabricare la comandă),
tâmplărie (producție la comandă)

42. Amenajări interioare pentru clădiri,
amenajarea interioară magazinelor, amenajări
interioare comerciale, construcții (efectuarea de
planuri pentru -), consultanță în decorațiuni
interioare, consultanță profesională în materie de
design industrial, design de mobilier de birou,
design interior pentru magazine, elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, proiectare a
exterioarelor clădirilor

───────

(210) M 2021 02122
(151) 16/03/2021
(732) CLAUDIA CRISTINA

LADOPOULOS, STRADA
FETITELOR NR 2, ET. 1 AP. 2,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030687,
ROMANIA

(540)

JUNIOR MOTORSPORT
Fast Safe Fun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 17.01.02; 17.01.08

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

751

(210) M 2021 02124
(151) 16/03/2021
(732) IHB LANGUAGE TRAINING

CENTER SRL, STR. CONSTANTIN
RADULESCU MOTRU, NR. 29,
BLOC 33, SCARA 3, ETAJ 8,
APARTAMENT 105, SECTOR 4,
BUCURESTI , 140, ROMANIA

(540)

The Fresh Voice of EKA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.05.02

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2021 02127
(151) 16/03/2021
(732) BRINGWELL SRL, STR. AVIATOR

PETRE CREȚU NR. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012051, ROMANIA

(540)

MATASSE SILK YOUR LIFE

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.
24. Lenjerie de casă.

───────

(210) M 2021 02128
(151) 16/03/2021
(732) ASOCIAȚIA SPRO (SPERANȚĂ

PENTRU ROMÂNIA), COMUNA
ȘEPREUȘ NR. 19, JUDETUL
ARAD, SAT ȘEPREUȘ, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

ASOCIATIA SPERANTA
PENTRU ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.17.25

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

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
acordarea de burse universitare, acordare de
subvenții monetare organizațiilor de caritate,
colectare de fonduri de binefacere, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea strângerilor
de fonduri, furnizare de informații privind
colectarea de fonduri de binefacere, investiții
de fonduri în scopuri caritabile, organizare de
colecte, organizare de colecte de binefacere
(pentru terți), organizare de colecte în scopuri
caritabile, organizare de finanțări pentru proiecte
umanitare, servicii caritabile, și anume servicii
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donațiilor monetare, servicii de fonduri de
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binefacere, servicii de strângere de fonduri
în scopuri caritabile prin organizarea și
realizarea de gale, servicii filantropice privind
donațiile financiare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor culturale, servicii de finanțare,
acordare de finanțare pentru tratamente
medicale, acordare de fonduri pentru organizații
non-profit, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, investiții de
fonduri ı̂n scopuri caritabile, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, organizare de colecte
ı̂n scopuri caritabile, organizare de fonduri pentru
proiecte de ajutor extern.

───────

(210) M 2021 02130
(151) 16/03/2021
(732) DRILL INVEST S.A., STR. GLORIEI

NR.14, AP.3, JUDETUL MURES,
TÎRGU MUREŞ, 540037, MUREȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

HOTEL ARENA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Închiriere de spații comerciale, închirieri de
spații comerciale, închirieri de clădiri, închirieri de
birouri, închiriere de săli de expoziție, închirieri
de spații pentru birouri, închiriere de centre
de afaceri, servicii de închiriere tip leasing
și închirieri de spații comerciale, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închiriere
de spații de cazare permanentă, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), închiriere de
spațiu în centrele comerciale, închiriere de spațiu
într-un magazin de desfacere cu amănuntul,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru la
comun).
43. Servicii hoteliere, rezervări la hoteluri,
rezervări de hoteluri, servicii de catering hotelier,
servicii de cazare hotelieră, rezervare de
cazare la hotel, rezervări de hotel pentru
terți, organizare de mese la hoteluri, servicii

de hoteluri și moteluri, servicii de agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), furnizare de servicii
de hoteluri și moteluri, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de informații
cu privire la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare la hoteluri, rezervare de camere de
hotel pentru călători, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, hoteluri,
servicii oferite de hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, servicii
de rezervare la hoteluri oferite pe internet,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, închiriere de pavilioane,
închiriere de camere, închiriere de construcții
transportabile, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de săli pentru expoziții, servicii de
închiriere de camere, închiriere spații pentru
birouri temporare, închiriere de clădiri modulare
transportabile, închiriere de case de vacanță,
închiriere de mobilier de birou, închiriere de
mobilier pentru conferințe, închiriere de mobilier
pentru prezentări, închiriere de echipamente
de bar, închiriere de mobilier pentru hoteluri,
închiriere de mașini industriale de gătit, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, închiriere
de fântâni de ciocolată, închiriere de săli de
conferințe, închiriere de echipament de catering,
închiriere de scaune și mese, închiriere de
camere ca locuință temporară, închirieri de
distribuitoare automate de băuturi, închiriere
de vase încălzitoare pentru mâncare, închirieri
de spații de cazare temporară, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, închiriere de scaune,
mese, veselă și lenjerie de masă, servicii
de agenție de închiriere de locuri de cazare
(time-share), închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi).

───────
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(210) M 2021 02131
(151) 16/03/2021
(732) ASOCIAȚIA MISIUNEA

SPERANȚĂ PENTRU ROMÂNIA,
SAT ȘEPREUȘ NR. 19, JUDETUL
ARAD, COMUNA ȘEPREUȘ,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

LIBRARIA Maranatha

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.17.25

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
comenzi online, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pioneze (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu capse
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu blocuri (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu capsatoare
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu coperte (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plicuri
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dosare (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu clasoare
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu papetarie imprimata, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii pentru
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adezivi pentru papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plicuri

de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie autocopiativă (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu folii transparente
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prenadez pentru papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu agrafe
pentru hârtie (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carnețele de buzunar
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ace cu gămălie (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mape de hârtie (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu coli de hârtie
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu foi de hârtie (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dosare pentru documente (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu agende
folosite în papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru articole
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de papetărie pentru birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de papetărie pentru scris, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de papetărie și accesorii educative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru dosare folosite în papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gume
(lipiciuri) pentru papetărie sau menaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de papetărie din hârtie pentru birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie ondulată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie mată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
cretată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie cerată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie termosensibilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
hârtie laminată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de scris, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cerneală
pentru instrumente de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
instrumente de scris, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rezerve cu cerneală
pentru instrumente de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu radiere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu radiere
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu radiere pentru cerneală, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu markere
fluorescente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu markere evidențiatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
markere pentru documente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rezerve pentru
markere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu markere cu gel fluorescent, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu markere
cu ștergere umedă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu markere cu ștergere
uscată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ascuțitoare de dermatografe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pixuri
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pixuri și stilouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pixuri cu gel, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru pixuri și creioane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rezerve pentru pixuri
cu bilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pixuri și stilouri (articole de birou),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
hârtie de copiat (articole de papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pioneze (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu capse
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocuri (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu capsatoare (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coperte
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plicuri (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dosare (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu clasoare
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu papetarie imprimata, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii pentru papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plicuri de papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie autocopiativă (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu folii transparente
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prenadez pentru papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu agrafe pentru hârtie (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carnețele de buzunar (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ace cu gămălie (papetărie), servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mape de hârtie (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu coli
de hârtie (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu foi de hârtie
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dosare pentru documente
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu agende folosite în
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu adezivi pentru articole
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de papetărie pentru
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de papetărie pentru scris,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole de papetărie și accesorii
educative, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru dosare
folosite în papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu gume (lipiciuri)
pentru papetărie sau menaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole de papetărie din hârtie pentru
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie ondulată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie mată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie cretată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie cerată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
termosensibilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie laminată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu instrumente de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cerneală
pentru instrumente de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru instrumente de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rezerve cu
cerneală pentru instrumente de scris, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu radiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu radiere electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu radiere pentru cerneală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu markere
fluorescente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu markere evidențiatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu markere pentru documente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rezerve pentru markere, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu markere cu gel
fluorescent, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu markere cu ștergere umedă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu markere cu ștergere uscată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ascuțitoare de dermatografe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pixuri colorate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pixuri și stilouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pixuri cu gel, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru pixuri
și creioane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rezerve pentru pixuri cu
bilă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pixuri și stilouri (articole de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie de copiat (articole de
papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți audio, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cărți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți manuscrise, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți școlare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
educative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți documentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți de muzică, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți audio, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți electronice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărți manuscrise, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți școlare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți educative, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cărți
documentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cărți
de muzică.
40. Tipărire de cărți (imprimare), servicii de
tipărire digitală la cerere de cărți și alte
documente, servicii de legătorie (legarea
cărților), tipărire de materiale publicitare, servicii
de tipărire de articole de papetărie.

───────

(210) M 2021 02132
(151) 16/03/2021
(732) DRILL INVEST S.A., STR. GLORIEI

NR.14, AP.3, JUDETUL MURES,
TÎRGU MUREŞ, 540037, MUREȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

HOTEL ARENA MUREŞ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Închiriere de spații comerciale, închirieri de
spații comerciale, închirieri de clădiri, închirieri
de birouri, închiriere de săli de expoziție,
închirieri de spații pentru birouri, închiriere de
centre de afaceri, servicii de închiriere de
spații comerciale, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), închiriere de spații de
cazare permanentă, închirieri de spații pentru
birouri (imobiliare), închiriere de spațiu în
centrele comerciale, închiriere de spațiu într-un
magazin de desfacere cu amănuntul, închiriere
de birouri pentru co-working (lucru la comun).
43. Servicii hoteliere, servicii de rezervări la
hoteluri, servicii de rezervări de hoteluri, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervare de cazare la hotel, rezervări de hotel
pentru terți, organizare de mese la hoteluri,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii de agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de informații
cu privire la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare la hoteluri, rezervare de camere de
hotel pentru călători, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, servicii
de rezervare la hoteluri oferite pe internet,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, închiriere de pavilioane,
închiriere de camere, închiriere de construcții
transportabile, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de săli pentru expoziții, servicii de
închiriere de camere, închiriere spații pentru
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birouri temporare, închiriere de clădiri modulare
transportabile, închiriere de case de vacanță,
închiriere de mobilier de birou, închiriere de
mobilier pentru conferințe, închiriere de mobilier
pentru prezentări, închiriere de echipamente
de bar, închiriere de mobilier pentru hoteluri,
închiriere de mașini industriale de gătit, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, închiriere
de fântâni de ciocolată, închiriere de săli de
conferințe, închiriere de echipament de catering,
închiriere de scaune și mese, închiriere de
camere ca locuință temporară, închirieri de
distribuitoare automate de băuturi, închiriere
de vase încălzitoare pentru mâncare, închirieri
de spații de cazare temporară, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, închiriere de scaune,
mese, veselă și lenjerie de masă, servicii
de agenție de închiriere de locuri de cazare
(time-share), închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi).

───────

(210) M 2021 02133
(151) 16/03/2021
(732) VIOREL PETRE, STR. ORADEA

NR. 31, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

INGENIUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,

vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice, cu excepţia uleiurilor esenţiale.
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

───────
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(210) M 2021 02134
(151) 16/03/2021
(732) S.C. FLATWHITE PROPERTIES

S.R.L., LIVEZILOR, NR. 23,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FLATWHiTE PROPERTIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 07.01.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F8AF1D), negru (HEX #000000)

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

35. Consultanță în afaceri, consultanță privind
managementul afacerilor.
36. Servicii de agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), administrare de proprietăți
imobiliare, consultanță imobiliară.
43. Servicii de cazare hotelieră, servicii ale
agențiilor de cazare, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
servicii de agenții de turism privind rezervări de
cazare, servicii de ospitalitate (cazare).

───────

(210) M 2021 02135
(151) 16/03/2021
(732) EOS RESIDENCE SRL, STR.

GARII NR. 24, PARTER, BIROU 1,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

E Complex EOS
(531) Clasificare Viena:

26.11.03; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, roz

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

41. Educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, servicii educative, de divertisment
și sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare, activități
culturale, activități de divertisment, sportive
și culturale, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, servicii de
agenții de impresariat în domeniul teatral,
servicii de agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), servicii
oferite de ateliere recreative, servicii de
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ateliere organizate în scopuri culturale,
servicii de cabaret, servicii de cluburi de
noapte, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor de
modă, divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
educație și instruire, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de centre de recreere,
furnizare de case gonflabile în scopuri recreative,
furnizare de echipamente pentru karaoke,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații în materie de recreere,
furnizare de instalații de joacă pentru copii,
furnizare de informații în domeniul muzicii,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare de
instalații de recreere, furnizare de instalații de
recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
de divertisment în hoteluri, furnizare de servicii
recreative acvatice, furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizare de spații pentru jocuri de paintball,
furnizare de spații pentru dans, furnizare
de spații pentru petrecerea timpului liber și
recreere, furnizare de spații pentru recreere,
furnizare de tiroliene pentru recreare, furnizare
de zone de recreere sub formă de zone de
joacă pentru animale de companie, servicii
culturale, educaţionale sau de amuzament
furnizate de grădini cu acces public, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol, informare
în legătură cu activități culturale, furnizarea
de informații referitoare la recreere, furnizarea
de informații în materie de divertisment,
furnizarea de informații în materie de recreere,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, management artistic
de teatru, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, organizare de activități
de divertisment, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,

organizare de activități recreative, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de carnavaluri, organizare de cluburi
de fani, organizare de competiții, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, organizare de festivaluri,
organizare de expoziții canine, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de gale, organizare
de petreceri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de spectacole, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de prezentări în scopuri recreative, pregătire în
domeniul cateringului.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, decorare
de alimente, decorare de torturi, servicii oferite
de fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
sculptură culinară, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bufet, servicii de
cantină, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de mâncare la pachet, servicii de organizare
de banchete, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
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de restaurante de sushi, servicii de somelier,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
rotiserii, servicii prestate de bucătari personali,
servii de barmani, servire de băuturi alcoolice,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, snack-baruri, închiriere de camere,
închiriere de camere ca locuință temporară,
închiriere de corturi, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, închirieri de
spații de cazare temporară, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii ale agențiilor de cazare,
spații pentru festivități și facilități temporare
de birouri și reuniuni, consiliere în domeniul
culinar, rezervări la restaurant, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, servicii oferite de catering,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, servicii de catering
în exterior, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru spitale, servicii de
catering pentru firme, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru petreceri,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specifică bucătăriei japoneze, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
spaniole, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii
hoteliere.

───────

(210) M 2021 02136
(151) 16/03/2021
(732) BONDUELLE CENTRAL

EUROPE KFT, CEGLÉDI ÚT 25,
NAGYKŐRÖS, UNGARIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Legumis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 05.09.23

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

35. Campanii de marketing, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, culegere și
sistematizare de informații în baze de date
informatice, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte
publicitare, pregătirea de texte publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, redactare de texte publicitare,
servicii de publicitate și reclamă, sondaje
de opinie, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor.
41. Servicii de educaţie cu privire la reţete
culinare, evenimente şi expoziţii gastronomice,
concursuri gastronomice sau pe teme culinare,
concursuri de reţete culinare, servicii de
editare şi publicare a cărţilor, inclusiv pe teme
gastronomice, furnizare de publicații on-line,
organizare de cursuri de formare online cu privire
la alimentație, publicare de publicații periodice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, realizarea de concursuri pe internet,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de educație în materie de nutriție, servicii
de publicare on-line, furnizarea de informații în
materie de recreere, informații în materie de
educație, divertisment şi servicii de divertisment
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în domeniul gastronomic, servicii de educaţie
şi instruire în domeniul gastronomic, punerea
la dispoziţia publicului a publicaţiilor electronice
online (nedescărcabile), furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, gastronomiei şi
educaţiei în domeniul gastronomic, inclusiv
transmise în mediul online.

───────

(210) M 2021 02137
(151) 16/03/2021
(732) DRILL INVEST S.A., STR.

GLORIEI, NR.14, AP.3, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540037,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

H. Arena

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 01.01.05

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

clase:
36. Închiriere de spații comerciale, închirieri de
spații comerciale, închirieri de clădiri, închirieri de
birouri, închiriere de săli de expoziție, închirieri
de spații pentru birouri, închiriere de centre
de afaceri, închirieri tip leasing și închirieri
de spații comerciale, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), închiriere de spații
de cazare permanentă, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de spațiu în
centrele comerciale, închiriere de spațiu într-un
magazin de desfacere cu amănuntul, închiriere
de birouri pentru co-working (lucru la comun).
43. Servicii hoteliere, rezervări la hoteluri,
rezervări de hoteluri, servicii de catering hotelier,
servicii de cazare hotelieră, rezervare de
cazare la hotel, rezervări de hotel pentru
terți, organizare de mese la hoteluri, servicii
de hoteluri și moteluri, servicii de agenții

de cazare (hoteluri, pensiuni), furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii hoteliere pentru
clienții preferați, servicii hoteliere în stațiuni
turistice, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, servicii
de rezervare la hoteluri oferite pe internet,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, închiriere de pavilioane,
închiriere de camere, închiriere de construcții
transportabile, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de săli pentru expoziții, servicii de
închiriere de camere, închiriere spații pentru
birouri temporare, închiriere de clădiri modulare
transportabile, închiriere de case de vacanță,
închiriere de mobilier de birou, închiriere de
mobilier pentru conferințe, închiriere de mobilier
pentru prezentări, închiriere de echipamente
de bar, închiriere de mobilier pentru hoteluri,
închiriere de mașini industriale de gătit, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, închiriere
de fântâni de ciocolată, închiriere de săli de
conferințe, închiriere de echipament de catering,
închiriere de scaune și mese, închiriere de
camere ca locuință temporară, închirieri de
distribuitoare automate de băuturi, închiriere
de vase încălzitoare pentru mâncare, închirieri
de spații de cazare temporară, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, închiriere de scaune,
mese, veselă și lenjerie de masă, servicii
de agenție de închiriere de locuri de cazare
(time-share), închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi).

───────
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(210) M 2021 02138
(151) 16/03/2021
(732) VIOREL PETRE, STR. ORADEA

NR. 31, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

ACORD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice, cu excepţia uleiurilor esenţiale.
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare

prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2021 02140
(151) 16/03/2021
(732) SC LUMEA TAPETULUI SRL,

STR. FLORILOR, NR. 35, SAT
FLOREȘTI, JUDEŢ CLUJ,
COMUNA FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

Lumea Tapetului Eleganta si
profesionalism pentru tine

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05;
25.01.25

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

clase:
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, articole nețesute (textile), articole
textile la bucată pentru confecționarea
draperiilor, articole textile la bucată pentru
confecționarea fețelor de pernă, articole textile
la bucată pentru fabricarea mobilierului tapițat,
articole textile la bucată pentru scopuri de
mobilare, căptușeli pentru perdele, fetru, finet,
materiale pentru învelirea pernelor, mochetă
(perdele), perdele dantelate, perdele plisate,
perdele din plasă, perdele pentru duș, perdele
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pentru ușă, perdele din vinil, draperii (perdele
groase), materiale textile pentru perdele, perdele
și draperii confecționate, perdele din materiale
textile, perdele din materiale plastice, perdele
și perdele de dantelă din materiale textile
sau plastic, drapaj sub formă de perdele,
perdele scurte din material textil, perdele mici
confecționate din materiale textile, materiale
pentru perdele ca articole textile, perdele și
draperii de interior și exterior, muselină (țesătură
din bumbac sau mătase pentru perdele), tapet
din materiale textile, tapete pentru pereți din
mătase, draperii, draperii textile, draperii opace,
draperii din materiale textile gata confecționate,
materiale textile folosite la fabricarea draperiilor,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, fețe decorative pentru perne.
27. Covoare antiglisante, materiale de covoare
și covoare, covoare de cauciuc, substrat de
covoare, întăritură pentru covoare, covoare
pentru duș, covoare pentru hol, covoare pentru
ușă, covoare și mochete (textile), covoare
din piese combinate, covoare, carpete și
preșuri, materiale de bază pentru covoare,
covoare de lână lucrate manual, preșuri și
covoare de mașină, întărituri de bază pentru
covoare, material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, covoare din sfoară țesută
pentru pârtiile de schi, învelitori (decorațiuni)
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, borduri pentru
tapet, acoperiri pentru pereți din materiale
textile, acoperiri pentru pereți, cu excepția celor
din materiale textile, articole decorative pentru
perete (netextile), articole netextile, decorative
pentru pereți, lucrate manual, articole pentru
acoperirea pereților, tapet, tapet cu efect vizual
3d, tapet din material textil, tapet, nu din material
textil, tapete cu strat de material textil, tapete de
plastic.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu perne decorative, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole decorative
textile (perne), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
textile și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole nețesute
(textile), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole textile la bucată pentru
confecționarea draperiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole textile
la bucată pentru confecționarea fețelor de
pernă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole textile la bucată pentru
fabricarea mobilierului tapițat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole textile la

bucată pentru scopuri de mobilare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu căptușeli
pentru perdele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fetru, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu finet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
pentru învelirea pernelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mochetă (perdele),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu perdele dantelate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perdele plisate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu perdele
din plasă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu perdele pentru duș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu perdele
pentru ușă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perdele din vinil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu draperii (perdele
groase), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile pentru perdele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu perdele și draperii confecționate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu perdele
din materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perdele din materiale
plastice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perdele și perdele de dantelă din
materiale textile sau plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu drapaj sub formă
de perdele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu perdele scurte din material textil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu perdele mici confecționate din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale pentru perdele ca articole
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu perdele și draperii de interior și
exterior, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu muselină (țesătură din bumbac sau
mătase pentru perdele), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tapet din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tapete pentru pereți din mătase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu draperii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu draperii textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu draperii opace,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
draperii din materiale textile gata confecționate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale textile folosite la fabricarea draperiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fețe decorative pentru perne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu covoare
antiglisante, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu materiale de covoare și covoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu covoare de cauciuc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu substrat de covoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
întăritură pentru covoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare pentru duș,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu covoare pentru hol, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare pentru ușă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu covoare și mochete (textile), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu covoare
din piese combinate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare, carpete și
preșuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de bază pentru covoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu covoare de lână lucrate manual, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preșuri
și covoare de mașină, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu întărituri de bază pentru
covoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare din sfoară
țesută pentru pârtiile de schi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni de
perete și tavan, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu borduri pentru tapet,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperiri pentru pereți din materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperiri pentru pereți, cu excepția celor
din materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole decorative
pentru perete (netextile), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole netextile,
decorative pentru pereți, lucrate manual, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
pentru acoperirea pereților, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tapet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tapet
cu efect vizual 3d, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tapet din material textil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tapet, nu din material textil, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tapete
cu strat de material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tapete de plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu perne decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
decorative textile (perne), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale

textile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse textile și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole nețesute (textile), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole textile la bucată pentru confecționarea
draperiilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole textile la bucată
pentru confecționarea fețelor de pernă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole textile la bucată pentru fabricarea
mobilierului tapițat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole textile
la bucată pentru scopuri de mobilare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
căptușeli pentru perdele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fetru, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu finet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale pentru învelirea
pernelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mochetă (perdele), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu perdele dantelate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu perdele plisate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu perdele din plasă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu perdele
pentru duș, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu perdele pentru ușă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu perdele din vinil, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu draperii (perdele
groase), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu materiale textile pentru perdele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu perdele și draperii confecționate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu perdele din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu perdele din materiale plastice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
perdele și perdele de dantelă din materiale textile
sau plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu drapaj sub formă de
perdele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perdele scurte din material
textil, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perdele mici confecționate
din materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale pentru
perdele ca articole textile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu perdele și
draperii de interior și exterior, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu muselină
(țesătură din bumbac sau mătase pentru
perdele), servicii de vânzare cu amănuntul online
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în legătură cu tapet din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tapete pentru pereți din mătase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu draperii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu draperii textile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
draperii opace, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu draperii din materiale
textile gata confecționate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
textile folosite la fabricarea draperiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fețe decorative pentru perne,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu covoare antiglisante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de covoare și covoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
covoare de cauciuc, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu substrat de
covoare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu întăritură pentru covoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu covoare pentru duș, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu covoare pentru
hol, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu covoare pentru ușă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
covoare și mochete (textile), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu covoare
din piese combinate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu covoare, carpete
și preșuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de bază pentru
covoare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu covoare de lână lucrate manual,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu preșuri și covoare de mașină, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu întărituri de bază pentru covoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
material antiderapant pentru partea inferioară
a covoarelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu covoare din sfoară țesută
pentru pârtiile de schi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu decorațiuni
de perete și tavan, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu borduri pentru tapet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu acoperiri pentru
pereți din materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu acoperiri

pentru pereți, cu excepția celor din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole decorative pentru perete
(netextile), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole netextile, decorative
pentru pereți, lucrate manual, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
pentru acoperirea pereților, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tapet, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tapet cu efect vizual 3d, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tapet din
material textil, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tapet, nu din material
textil, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tapete cu strat de material
textil, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tapete de plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plinte
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu profile nemetalice de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
profile structurale nemetalice pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
coloane nemetalice pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu capiteluri
(nemetalice) sub formă de componente de
pilaștri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu capiteluri (nemetalice) sub formă de
componente de coloane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ornamente de cornișe
nemetalice.

───────
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(210) M 2021 02141
(151) 16/03/2021
(732) SIMCRI BROD S.R.L., SAT

MUNTENII DE JOS NR. 755,
JUDEŢ VASLUI, COMUNA
MUNTENII DE JOS, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

SIMCRI BROD

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 26.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte brodate, sfite preoțești, articole
de îmbrăcăminte religioase, sutane, veșminte
preoțești, veșminte arhierești, veșminte brocard,
reverende, rase preoțești, veste preoțești, fesuri
preoțești, epitrahil.
40. Servicii de croitorie, servicii de croitorie
(confecții la comandă), cusut artizanal și croitorie
(confecții la comandă), brodare.

───────

(210) M 2021 02142
(151) 16/03/2021
(732) ALEXANDRU IONUŢ TUDOR,

STR. LIVIU REBREANU, NR.
46-58, BL. VII, SC. K, ET. 9, AP.
94, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CITY CONSTRUCT
RESTORING THE PAST,

BUILDING TODAY
FOR THE FUTURE

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

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

35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de vânzare
de bunuri imobiliare, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, regruparea în avantajul terţilor
a materialelor de constructii, cărămidă de placat
(nemetalică), cărămizi, cărămizi nemetalice
pentru construcție, bca, articole de fierărie,
materiale pentru etanșare și izolare, materiale
pentru izolare termică, articole și materiale
pentru izolare termică permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
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magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la materialelor de constructii,
cărămidă de placat (nemetalică), cărămizi,
cărămizi nemetalice pentru construcție, bca,
articole de fierărie, materiale pentru etanșare
și izolare, materiale pentru izolare termică,
articole și materiale pentru izolare termică,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la materialelor de constructii,
cărămidă de placat (nemetalică), cărămizi,
cărămizi nemetalice pentru construcție, bca,
articole de fierărie, materiale pentru etanșare
și izolare, materiale pentru izolare termică,
articole și materiale pentru izolare termică,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la materialelor de constructii, cărămidă de placat
(nemetalică), cărămizi, cărămizi nemetalice
pentru construcție, bca, articole de fierărie,
materiale pentru etanșare și izolare, materiale
pentru izolare termică, articole și materiale
pentru izolare termică, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
37. Servicii de constructii, construirea de zone
rezidențiale, servicii de construcție de proprietăți
rezidențiale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
construcții civile, servicii de construcții civile,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții).
39. Servicii de distribuție, distribuție (transport)
de mărfuri, servicii de distribuție de mărfuri
paletizate, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
distribuție de materiale de construcție, transport
de materiale de construcție.

───────

(210) M 2021 02143
(151) 16/03/2021
(732) TOP GTC INTERNATIONAL

SRL, STR. CASTANILOR 1,
JUD. BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

X ANVELUX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
anvelope pentru vehicule (exceptând transportul
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare,
toate acestea pentru anvelope pentru vehicule
si servicii de echilibrare, montare, echilibrare,
intertinere si repararea anvelopelor si servicii
de service pentru repararea anvelopelor, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la anvelope pentru
vehicule, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
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informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.
37. Echilibrare anvelope, montarea anvelopelor,
recanelarea anvelopelor, înlocuire de
anvelope, servicii de montare anvelope,
echilibrarea (alinierea) de anvelope, rotația
și echilibrarea anvelopelor, întreținerea și
repararea anvelopelor, vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații), montare și reparații de
anvelope de vehicule, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor.

───────

(210) M 2021 02144
(151) 26/03/2021
(732) CHIDO MEXICAN SRL, STRADA

STEFAN CEL MARE SI SFANT,
BLOC D1, SC A, ET 2, AP 11,
JUDEŢ IAŞI, TG FRUMOS, 705300,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Chido Mexican Kitchen

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 05.09.21;
02.01.07

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
#000000), roşu (Pantone #F01204),
portocaliu (Pantone #FF6A08),
galben (Pantone #FFBB08, #FFF507,
#FFFA09), verde (Pantone #D3E408,
#B4D012), verde închis (Pantone
#3C8020)

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

29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări şi
vânat, extracte din carne, produse din carne,

produse din peşte, înlocuitori de carne pe
bază de legume, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, nuci, alune,
arahide, migdale preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe şi nuci preparate,
amestecuri de fructe uscate, batoane pe bază
de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile, supe, baze de supă,
mâncăruri preparate care conţin în principal ouă,
aperitive congelate preambalate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri pe bază
de peşte şi/sau fructe de mare, produse din peşte
preparate, pentru consum uman, icre de peşte,
preparate, icre de peşte, procesate, antreuri
pe bază de legume, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, gustări
pe bază de carne, tahini, produse tartinabile pe
bază de carne, peşte sau/şi legume.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), orez, tapioca
şi sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutarie, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
feluri de mâncare bazate în special pe orez,
gustări pe bază de cereale, mâncăruri bazate
în special pe paste, pizza, sandviciuri, aluaturi.,
burrito, tacos, nachos, quesadila, guacamole,
salsa.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante, servicii de restaurante fast-
food, servicii oferite de snack-baruri, servicii de
mâncare la pachet, servicii oferite de catering,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulota
mobilă, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri.

───────
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(210) M 2021 02145
(151) 16/03/2021
(732) EDIS - EDUCATIONAL DIGITAL

SOLUTIONS SRL, BD. ION
MIHALACHE, NR. 18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

SkillGarden

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 24.15.01; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, agende electronice, aparate de
înregistrare, aparate de programare a timpului,
aparate de copiere, aparate și instrumente
multimedia, dicționare electronice, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, cinematografe
de realitate virtuală (vr), dispozitive audio
și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, dvd playere, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, echipamente

de comunicare, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
carduri cu memorie read only (rom), carduri
de memorie, carduri de memorie flash, carduri
de memorie secure digital (sd), carduri de
plastic codificate, carduri inteligente codificate,
cd-uri goale, cd-uri audio, discuri cu memorie,
dispozitive de memorie, dispozitive de memorie
flash portabile, dvd-uri, memorii optice, memorii
electronice, memorie flash, magnetofoane,
înregistrări digitale, înregistrări de sunet,
memorii usb, suporturi de date, stickuri de
memorie, suporturi de date electronice, suporturi
de stocare a datelor, suporturi digitale de
înregistrare, unități de stocare hibride (sshd),
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, video discuri,
unități de stocare (ssd), unități de hard disk,
conținut media, baze de date computerizate,
benzi înregistrate, discuri compacte înregistrate,
discuri preînregistrate, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
suporturi de înregistrare (optice), orare
electronice, holograme, repertoare electrice sau
electronice, suporturi de date magnetice pre-
înregistrate, înregistrări magnetice, magneti,
aparate audio-vizuale, difuzoare inteligente,
aparatură audio, boxe, căști, casetofoane,
căști pentru muzică, căști audio, căști fără
fir, difuzoare, echipamente de audio portabile,
microfoane, mp3-playere, telefoane, ceasuri
inteligente, ceasuri computerizate cu funcție
de recunoaștere a amprentei, dispozitive de
comunicații portabile, sub formă de ceasuri
de mână, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
cărți audio, cărți electronice, cărți electronice
descărcabile, cititoare de cărți electronice, cărți
înregistrate pe disc, casete preînregistrate,
discuri (înregistrări audio), clipuri video
preînregistrate, discuri înregistrate cu conținut
video, discuri înregistrate cu conținut audio,
filme descărcabile, documente informatice
în format electronic, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări video
descărcabile, înregistrări multimedia, înregistrări
audio, imagini holografice, grafică digitală
(software descărcabil), muzică digitală
descărcabilă, medii descărcabile, manuale
de instruire în format electronic, manuale
cu instrucțiuni în format electronic, manuale
de pregătire sub formă de programe de
calculator, materiale descărcabile pentru cursuri
didactice, publicații electronice interactive,
publicații electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
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pe suport computerizat, reviste electronice,
transmisii video, tablete, terminale multimedia,
transmițătoare optice, playere multimedia,
videoproiectoare, televizoare, sisteme home
cinema, retroproiectoare, receptoare video,
rame foto digitale, proiectoare de imagini,
calculatoare, calculatoare portabile, laptopuri,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, aplicații software
descărcabile, software descărcabil, software
educational, aparate de traducere în limbi
străine.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, hârtie şi
carton, tuburi din carton, hârtie de calc, hârtie
de filtru, şerveţele din hârtie, panglici din
hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, filtre din hârtie pentru
cafea, hârtii pentru pictură şi caligrafie, hârtie
pergament, hârtie de orez, hârtii de transfer,
hârtii transparente, hârtie cerată, hartie din
fibre de celuloză, hârtie de scris, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
albume, acuarele / culori acrilice, suporturi
pentru cărţi, semne de cărţi, cutii din hârtie sau
carton, suporturi cu sertare pentru papetărie,
calendare, protecţii de birou, suporturi pentru
documente, protecţii din hârtie pentru sertare,
parfumate sau nu, învelitori pentru ghivecele
de flori din hârtie / învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, figurine din papier
mâché (pastă de hârtie)/statuete din papier
mâché, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări, suporturi pentru pahare, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
sclipici pentru papetărie, gravuri fotografice,
portrete, postere, materiale tipărite, publicaţii
tipărite, benzi autoadezive pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, suporturi pentru stilouri
şi creioane, şerveţele de masă din hârtie,
instrumente de scris, decorațiuni de perete din
hârtie, machete arhitecturale, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, articole decorative din hârtie
pentru centrul mesei, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, funde din hârtie pentru ambalat
cadouri, panglici din hârtie creponată, pietre
litografice, truse de desen, tipărituri, articole de
legătorie, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase), caractere
tipografice, clişee, publicaţii periodice, publicații
imprimate, buletine de știri (materiale tipărite),

buletine informative, panouri publicitare din
hârtie sau carton, bannere din hârtie, fotografii
(tipărite), ilustraţii, cărți, cărţi de scris sau
de colorat, manuale, materiale de instruire
sau învățământ (cu excepția aparatelor), benzi
adezive, semne adezive, etichete adezive, pungi
din hârtie pentru ambalat, pungi din carton
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi pentru ambalare din hârtie biodegradabilă,
pungi pentru ambalare din plastic biodegradabil,
caiete, carnete de notiţe (papetărie), echipament
pentru educație/învățământ, ustensile de scris
și ștampilat, dosare, papetarie imprimata,
capsatoare (papetarie), agrafe de birou,
materiale de predare tipărite, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, produse
de imprimerie, almanahuri, carduri educative,
cursuri tipărite, diplome imprimate, afișe, reviste
profesionale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții cu scop comercial sau
publicitar, virtuale online, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii de
intermediere comercială, recrutare de personal,
servicii de recrutare, servicii de consultanță
în recrutare, plasare și recrutare de personal,
publicitate pentru recrutare de personal, servicii
de intermediere de recrutare de personal,
publicitate și marketing, publicitate online,
intermediere de contracte (pentru terți), servicii
de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi
din hartie si carton, cutii din carton, pixuri,
stilouri, creioane, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cd-uri si dvd-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, marketing,
studii de marketing, servicii de relaţii media,
consultanță în marketing commercial, pregătire
și realizare de planuri și concepte media
și de publicitate, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, publicarea de texte publicitare, consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență
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în afaceri privind identitatea corporativă,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, întocmire de planuri de
marketing, planificare de strategii de marketing,
servicii de relații cu publicul, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, organizarea
afacerilor (consultanță în -), audit, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
asistență în afaceri, informații despre metode
de vânzare, intermediere de contracte (pentru
terți)., servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
ghiozdane, hârtie și carton, adezivi, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, administrare de certificări profesionale
(vocaționale), servicii de evaluare comparativă,
servicii de planificare de carieră, servicii de
informații privind oportunitățile profesionale și de
carieră.
41. Educaţie, publicare multimedia, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronica, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
servicii educative, de divertisment si sportive,
servicii de scriere pentru bloguri, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de divertisment video printr-
un site internet, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală
de calculatoare, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare on-line, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii de publicare
de text electronic, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
servicii de bibliotecă cu privire la documente
stocate și recuperate prin mijloace electronice,
producție de film pe dvd și cd-rom, publicare

de ghiduri pentru învățământ și instruire,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
creare (redactare) de podcast-uri, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații on-line,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, publicare de
cărți, publicare de buletine informative, publicare
de broșuri, publicare de cărți și reviste, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de
cărți instructive, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice
pe internet, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de manuale, publicare de
fișe informative, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de publicații
periodice, redactare de texte, publicarea de
materiale multimedia online, servicii de publicare
electronică, activități de divertisment, sportive
și culturale, educație, organizare de conferințe
referitoare la educație, informații în materie de
educație, simpozioane pe teme de educație,
servicii de îndrumare în afaceri, coaching
personal (formare), coaching pentru viață
(instruire), asistență profesională individualizată
(coaching), servicii educaționale de tip coaching,
instruire şi consiliere educaţională în discurs
politic, instruire şi consiliere educaţională
în dezbateri politice, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață, organizare de cursuri,
pregătire și instruire, cursuri de instruire scrise,
testarea vocațională, educație vocațională
pentru tineri, servicii educative în materie
de instruire vocațională, mentorat educațional
pentru copii de vârstă școlară, producție audio,
video și multimedia și fotografie, formare
continuă, formare în afaceri, servicii oferite
de ateliere de formare, cursuri de formare,
servicii de formare profesională, formare în
domeniul managementului, furnizare de formare
profesională, transfer de know-how (instruire),
servicii de bibliotecă și închiriere de produse
media., publicare multimedia a revistelor,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente educative, organizare
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de evenimente pentru divertisment, organizare
de examene pentru evaluarea nivelului de
pregătire, organizare de examene pedagogice,
servicii de consiliere și informare privind cariera
(asistență educațională și de instruire), consiliere
și coaching cu privire la carieră (consiliere
și asistență cu privire la educație), predarea
de limbi străine, organizare de cursuri de
limbi străine, organizare de cursuri de limbi
străine, servicii de învățare a limbilor străine,
servicii școlare pentru predarea de limbi străine,
servicii didactice cu privire la limbi străine,
furnizare de cursuri de pregătire în domeniul
limbilor străine, furnizare de școli și cursuri
de limbi străine, servicii educaționale pentru
comunicarea metodelor de predare a limbilor
străine, servicii de academii de studii specializate
în predarea limbilor străine, cursuri de sprijin
pentru învățarea limbilor străine, închiriere de
benzi audio pentru învățarea limbilor străine,
servicii de traducere, traducere lingvistică.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii în
domeniul științei și tehnologiei, proiectare de
format electronic de cd-rom pentru baze de
date electronice, platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, software
ca serviciu (saas), consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, proiectare
tehnică, design grafic, testare, autentificare și
controlul calității, certificare (controlul calității),
testare, analiză și evaluare a serviciilor terților
în vederea certificării, asigurarea utilizării
temporare de software web, asigurarea utilizării
temporare de aplicații web, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
penru a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori.

───────

(210) M 2021 02146
(151) 16/03/2021
(732) ASOCIATIA AGORA DEBATE,

STR. CIBINULUI, NR. 3, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

AGORA DEBATE

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.08; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

772

(210) M 2021 02147
(151) 17/03/2021
(732) SC BEM RETAIL GROUP SRL,

SOS. BUCURESTI-URZICENI NR
16, BLOC P6, ST 95, MAGAZIN 95,
JUDEŢ ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

aquatic elephant

(531) Clasificare Viena:
03.02.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi scule acționate manual.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02148
(151) 17/03/2021
(732) SC BEM RETAIL GROUP SRL,

SOS. BUCURESTI-URZICENI NR
16, BLOC P6, ST 95, MAGAZIN 95,
JUDEŢ ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ELTOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi scule acționate manual.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02149
(151) 17/03/2021
(732) SC BEM RETAIL GROUP SRL,

SOS. BUCURESTI-URZICENI NR
16, BLOC P6, ST 95, MAGAZIN 95,
JUDEŢ ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

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

(591) Culori revendicate:alb, gri, negru, roşu,
maro

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi scule acționate manual.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02151
(151) 17/03/2021
(732) PASSAGE RESTAURANTE

SRL, STR. TRAIAN NR. 6, ET.
1, CAMERA 2, JUDEŢ GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

MEDILEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, plasturi,
materiale de pansat.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, respectiv cutii şi plicuri din carton
pentru ambalat, cutii şi plicuri din hârtie pentru
ambalat.

───────

(210) M 2021 02152
(151) 17/03/2021
(732) ORANGE ROMANIA SA, BD.

LASCAR CATARGIU, NR. 47-53,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010665,
ROMANIA

(540)

YOXO

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.01.03; 29.01.05; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov ( HEX
#43288A)

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

9. Aparate şi instrumente electrice şi electronice
de comunicaţii şi telecomunicaţii, aparate şi
instrumente de comunicaţii şi telecomunicaţii,
aparate şi instrumente electrice şi electronice,
toate pentru procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperareasau recepţia de date,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmisia, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codate, aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (alta decât testarea in-vivo),
de semnalizare, de verificare(supraveghere) şi
pentru predare, aparate şi instrumente optice şi
electrooptice, servere de comunicații (hardware
de calculator), servere informatice, hardware de
operare vpn (reţele private virtuale), hardware
de operare wan (reţea zonă extinsă), hardware
de operare lan (reţea locală de calculatoare),
hardware pentru calculator, hardware pentru
rețele de calculatoare, hardware de calculator
care asigură accesul securizat de la distanţă
la reţele de calculator şi de comunicaţii,
hardware ethernet, aparate, instrumente şi
echipamente pentru procesarea imaginilor,
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aparate de fotografiat, aparate, instrumente
si echipamente fotografice, videoproiectoare,
proiectoare multimedia, scanere şi cititoare de
coduri de bare, aparate şi instrumente de radio
şi de televiziune, transmiţătoare şi receptoare
pentru telecomunicaţii, transmisii de radio şi
de televiziune, dispozitive pentru accesul la
programe difuzate sau transmise, holograme,
computere, periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare, circuite electronice care
contin date programate, discuri, casete şi
fire, toate fiind suporturi magnetice de date,
circuite integrate, cartele magnetice goale şi
preînregistrate, cartele cu date înregistrate
electronic, carduri de memorie, cartele sim,
cartele cu cip (carduri cu circuite integrate),
cartele continand microprocesoare, carduri de
identitate electronice, cartele telefonice, cartele
telefonice cu credit, cărți de credit, carduri
de debit, cartele pentru jocuri electronice
proiectate pentru a fi utilizate cu telefoane,
discuri compacte cu lectură laser (cd-rom-
uri), suporturi de date magnetice, digitale
şi optice, inregistrari de date magnetice,
digitale si optice si suporturi de stocare
(goale si preînregistrate), discuri compacte
preînregistrate, memorii usb, dispozitive pentru
redarea de fişiere de muzică descărcabile,
player portabil multimedia, transmiţătoare şi
receptoare prin satelit, sateliţi de telecomunicaţie
şi de difuzare, balize de radio telefon şi stâlpi
telefonici, cabluri și fire, cabluri optice, fibre
optice, fire metalice pentru rezistențe, electrozi,
sisteme şi instalaţii pentru telecomunicaţii,
terminale de telefonie, comutatoare telefonice,
echipamente pentru semnal de intrare pentru
telecomunicaţii, stocare, conversie şi prelucrare
a informaţiilor, echipament telefonic, echipament
pentru telefoane fixe, transportabile, mobile,
pentru mâini libere sau activate prin voce,
terminale multimedia, terminale interactive
pentru prezentarea si comandarea de bunuri si
de servicii, terminale securizate pentru tranzacţii
electronice, inclusiv pentru plăţi electronice,
aparate pentru procesarea plăților electronice,
aparate şi instrumente pentru paging, radio-
paging şi radiotelefonie, telefoane, telefoane
mobile şi receptoare de telefon, faxuri, asistente
personale digitale (pda), agende organizatoare
electronice, blocnotesuri electronice, tablete,
unităţi electronice de mână pentru recepţia,
stocarea şi/sau transmisia fără fir de mesaje
cu date şi de plăţi electronice, dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorului
să urmărească sau să administreze informaţii
personale, aparate, instrumente şi sisteme
de navigaţie prin satelit, accesorii pentru

telefoane şi receptoare de telefon, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
căști audio, dispozitive „hands-free” pentru
căşti de telefon şi pentru alte dispozitive
electronice mobile, genţi şi huse adaptate special
pentru păstrarea sau transportarea telefoanelor
mobile şi al echipamentelor şi accesoriilor
pentru telefon, curele pentru telefonul mobil,
agende personale computerizate, antene,
baterii, microprocesoare, tastaturi, modemuri,
calculatoare, ecrane de afișare, sisteme de
poziționare globală electronice, dispozitive
şi instrumente electronice pentru navigaţie,
localizare şi poziţionare, aparate şi instrumente
de monitorizare (alta decât monitorizarea in-
vivo), aparate și instrumente radio, filme video,
aparate şi echipamente audio-vizuale, accesorii
electrice şi electronice şi echipamente periferice
destinate şi adaptate utilizării cu calculatoare
şi aparate audio-video, cartuşe pentru jocuri
de calculator (software), piese şi accesorii
pentru toate produsele menţionate anterior,
software, programe de operare pentru vpn
(rețele private virtuale), software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software pentru
operare lan (rețea locală), software de operare
usb (magistrală serială universală), software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculator pentru sincronizarea datelor între
calculatoare, procesoare, recordere, monitoare
şi dispozitive electronice şi calculatoare gazdă,
software pentru cloud computing, programe de
sisteme de operare pentru rețele, programe
pentru sisteme de operare pe calculator,
software de calculator care asigură accesul
securizat de la distanţă la reţele de calculatoare
şi de comunicaţii, program software pentru
securitatea calculatoarelor, software pentru
firewall-uri pentru calculatoare, software pentru
asigurarea securității poștei electronice, tonuri
de apel descărcabile pentru telefoane mobile,
publicaţii electronice (descărcabile) furnizate on-
line din baze de date sau de pe internet, software
de calculator şi aparate de telecomunicaţii
(inclusiv modemuri) pentru a permite conectarea
la baze de date, reţele locale şi internet, software
de calculator menit sa faciliteze servicii de
teleconferinta, videoconferinta si videotelefon,
software de calculator care permite căutarea
ți recuperarea de date, software de calculator
pentru accesarea bazelor de date, serviciilor
de telecomunicaţii, reţelelor de calculatoare
şi panourilor de afişaj electronic, software
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pentru jocuri, programe de jocuri pe calculator,
interactive, multimedia, software pentru jocuri de
realitate virtuală, fișiere cu muzică descărcabile,
fotografii, poze, grafice, fişiere cu imagini, biţi
de sunet, filme, filme video şi programe audio-
vizuale (descărcabile) furnizate on-line sau
din baze de date de calculator sau de pe
internet sau de pe site-uri web de internet,
software de calculator utilizat la monitorizarea
de la distanţă, software pentru sisteme de
navigație gps, ceasuri inteligente, dispozitive de
telefonie mobilă care se pot purta, calculatoare
portabile, emiţătoare şi receptoare electronice
de date care se ataşează la haine, brăţări
care comunică date către agende digitale
personale, telefoane inteligente, tablete, pda-
uri şi calculatoare personale prin intermediul
site-urilor web pe internet şi al altor reţele
de calculatoare şi de comunicaţii electronice,
telefoane şi telefoane inteligente sub forma unui
ceas de mână, telefoane şi telefoane inteligente
sub forma unei brăţări, telefoane şi telefoane
inteligente sub formă de pandantiv, lănţişor, inel,
cercel şi/sau alt articole de bijuterie, calculatoare
sub forma unui ceas de mână, calculatoare
sub forma unei brăţări, calculatoare sub formă
de pandantiv, lănţişor, inel, cercel şi/sau alt
articole de bijuterie, dispozitive personale pentru
monitorizarea fitness-ului sub forma unui ceas de
mână sau a unei brăţări, dispozitive personale
pentru monitorizarea fitness-ului sub formă de
pandantiv, lănţişor, inel, cercel şi/sau alt articole
de bijuterie, roboţi (alţii decât produsele de
gătit sau culinare) de uz personal, educativ sau
de divertisment, echipamente de telecomandă
pentru roboţi, software pentru comandă şi
operare a roboţilor.
35. Publicitate, servicii de marketing,
promovarea comercială, administrare de
afaceri, administrarea afacerilor, organizare
și gestionare de programe de stimulare și
fidelizare comerciale, furnizarea de informații
pentru afaceri, servicii de consultanță privind
administrarea call center-urilor, servicii de
achiziţionare pentru alte persoane, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
consultanță pentru firme cu privire la planificarea
și recuperarea în caz de dezastru, îndrumare
în afaceri, activitate de incubator de afaceri,
servicii de consiliere şi consultanţă pentru firme
cu privire la administrarea firmelor, dezvoltarea
firmelor şi dezvoltarea produselor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
organizare de întâlniri de afaceri, cercetare

și studii în domeniul afacerilor, servicii de
previziuni de afaceri, cercetare şi studii de
piaţă în domeniul protecţiei mediului, energiilor
noi, conservării bogăţiilor naturale şi dezvoltării
durabile, prestare de servicii de afaceri, de birou
şi de secretariat, extrase din ştiri şi actualităţi
şi servicii de informaţii, studii de piață, analize
de piață, colectare şi analiză de date despre
cercetarea de piaţă, cercetarea de piață și
studii de marketing, organizare și coordonare
de expoziții în scop comercial, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse produse
de telecomunicații și de calcul, hardware
pentru calculator, servere pentru calculator,
aparate fotografice, aparate și instrumente de
televiziune și radio, playere portabile multimedia,
transmițătoare și receptoare de satelit, fire
și cabluri electrice, echipament telefonic,
telefoane, telefoane mobile și căști telefonice,
notepad-uri electronice, agende electronice,
tablete electronice, dispozitive electronice de
mână pentru recepția fără fir, căști, antene,
microprocesoare, tastaturi, modemuri, sisteme
electronice de localizare globală, ceasuri
inteligente, dispozitive de telefonie mobilă
care se pot purta, calculatoare care se pot
purta, piese, accesorii și garnituri pentru
produsele menționate anterior, carduri de date,
dispozitive și echipamente de securitate, articole
de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, accesorii de modă, materiale
textile, lenjerie de casă, bagaje și genți
(exceptând transportul lor), regruparea, pentru
alte persoane, de diverse materiale tipărite și
papetărie, jucării, jocuri și echipamente sportive,
bijuterii, ceasornicărie, produse de iluminat
electric și ustensile pentru menaj, mobile și
accesorii, cosmetice și produse de îngrijire
personală, produse farmaceutice, produse de
curățare, produse medicale, alimente pentru
oameni și condimente și ingrediente pentru
gătit, băuturi (exceptând transportul lor), pentru
a le permite clienților să le vadă și să le
cumpere comod, vânzări prin licitații disponibile
pe internet, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor
pe internet, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, furnizare
de informaţii comerciale şi promoţionale şi
consiliere cu privire la furnizarea şi promovarea
de mărfuri şi la selectarea şi prezentarea
de bunuri, furnizare de informaţii comerciale
şi promoţionale şi consiliere pentru eventualii
cumpărători de mărfuri şi bunuri, compilare
şi transcriere de date, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, producție de clipuri publicitare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

776

compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, gestionare
de fișiere informatice, prelucrare de date, servicii
de telemarketing, servicii de preluare a apelurilor
telefonice și de gestionare a mesajelor, gestiune
de centre de asistenta telefonica pentru terti,
administrarea centrelor de monitorizare de la
distanţă, pentru alte persoane, gestionare de
date şi servicii de evaluare electronică, servicii
de prelucrare, de verificare şi de autentificare
a datelor în domeniul transportului, al check-in
la zboruri, al rezervării de locuri de călătorie,
al biletelor de călătorie şi al biletelor la
evenimente sportive şi culturale, servicii de
verificare de bilete, cupoane, bonuri, tichete de
reducere, programe de fidelitate, carduri cadou şi
certificate cadou, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii de
informaţii, recomandări şi consultanţă în legătură
cu toate cele de mai sus.
36. Servicii financiare, servicii bancare, servicii
de asigurare, servicii de afaceri monetare,
asigurare şi finanţare de aparate, sisteme şi
instalaţii de telecomunicaţii, furnizare de facilităţi
şi servicii de card de credit, furnizare de servicii
de transfer electronic de fonduri şi de facilităţi
de tranzacţionare on-line, procesarea plăților
pentru achiziționarea de produse și servicii
printr-o rețea de comunicații electronice, servicii
de plată automatizată, operațiuni bancare
electronice efectuate prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare (sistem bancar prin
internet), prelucrare electronică a plăților prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
transfer electronic de fonduri prin intermediul
telecomunicațiilor, servicii de plată furnizate
prin intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de garantare a
mandatelor poștale, procesarea plăților, transfer
electronic de devize, servicii de plată fără
contact, servicii de investiţii şi management de
fonduri, administrare de fonduri și de investiții,
servicii financiare computerizate, furnizare de
servicii de evaluare on-line, afaceri imobiliare,
administrarea bunurilor imobiliare şi informaţii şi
consiliere cu privire la cele menţionate anterior,
servicii de informare financiară, cotații de bursă,
servicii de furnizare de informații privind valorile
mobiliare, brokeraj de acțiuni și obligațiuni,
colectare de fonduri, colecte în scopuri caritabile,
organizare de colecte şi organizare de activităţi
pentru strângere de fonduri, sponsorizare,
servicii de informaţii şi consiliere cu privire la
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
tranzacţii bancare la domiciliu şi prin internet,
informaţii despre capitaluri şi acţiuni, brokeraj

cu acţiuni şi obligaţiuni, furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, intermediere de energie, emitere de
bonuri valorice, servicii de informare, consiliere
si consultanta in toate domeniile mentionate
anterior.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
comunicații, servicii de telefonie, telefonie
mobilă, fax, telex, colectare şi transmisie
de mesaje, transmisie de mesaje radio,
redirecţionare de apeluri, răspuns automat,
informaţii abonaţi sau poştă electronică,
transmisie, livrare şi recepţie de sunete,
date, imagini, muzică şi informaţii, mesaje
electronice, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, servicii de schimb de date,
transfer de date prin telecomunicații, transmisia
de fișiere digitale, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de transmisie, difuzare
sau transmisie de programe radio sau de
televiziune, filme şi jocuri interactive, servicii de
videotext, teletext şi videotext interactiv, difuzare,
transmisie şi livrare de conţinut multimedia şi
de jocuri electronice în reţele de comunicaţii
electronice, servicii de mesaje video, servicii
de videoconferință, servicii de videotelefonie,
telecomunicaţii în domeniul informaţiilor (inclusiv
pagini web), programelor de calculator şi a
altor date, închirierea de timp de acces la
un server de baze de date, furnizarea de
conexiuni prin telecomunicaţii la linii de asistenţă
telefonică şi la centre de apeluri telefonice,
servicii de comunicaţii telefonice oferite pentru
linii telefonice de asistenţă şi pentru centre
de apeluri telefonice, servicii de furnizare a
accesului la internet, furnizare de conexiuni
de telecomunicații la internet sau la baze
de date, furnizarea accesului utilizatorilor la
internet (furnizori de servicii), organizare si
exploatare de conferinte electronice, grupuri
de discutii si camere de chat, furnizarea
accesului la site-uri web de muzică digitală
pe internet, furnizarea accesului la site-uri
de mp3 pe internet, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicații, furnizare de acces
la infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
pentru operatori terţi şi pentru terţi, închirierea
de infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
operatorilor terţi şi terţilor, servicii de accesare
a telecomunicațiilor, transmitere de mesaje și
de imagini cu ajutorul calculatorului, comunicare
prin calculator, transmisiune şi distribuţie de
date sau de imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau prin internet,
furnizarea accesului limitat al terţilor la internet,
transmisia electronică a datelor privind plăţile
electronice prin reţeaua informatică mondială,
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agenții de presă, transmisie de știri și informații
de actualitate, luare spre închiriere, servicii
de tip leasing sau dare spre închiriere de
aparate, instrumente, instalaţii sau componente
utilizate în scopul furnizării serviciilor mai
sus menţionate, furnizarea accesului la o
rețea electronică online pentru recuperarea de
informații, închirierea timpilor de acces la baze
de date computerizate, închiriere de timp de
acces la panouri computerizate de informaţii şi
de mesaje şi la reţele de calculator, servicii
de furnizare de internet, furnizare şi operare
de conferinţe electronice, servicii de consiliere,
informare şi consultanţă în domeniul celor
menţionate anterior.
41. Educație și instruire, servicii de divertisment,
activități sportive și culturale, furnizare de
informaţii referitoare la educaţie, la divertisment
şi la evenimentele sportive şi culturale, furnizare
on-line plecându-se de la o baza de date
informatică sau de pe internet sau utilizând
alte suporturi, servicii în domeniul jocurilor
electronice furnizate printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
închiriere de jocuri video, audio şi de calculator,
divertisment de radio și televiziune, publicare
şi producţie de muzică, de filme (altele decât
filme publicitare), de programe radio şi de
televiziune şi de programe de teleshopping
şi de webshopping, organizare de jocuri și
competiții, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizarea de programe
pentru jocuri video de larg consum şi pentru
aparate de jocuri de mână prin comunicaţii fără
fir (nedescărcabile), publicare on-line de cărți
și reviste electronice, furnizare, pe un site web
interactiv, de divertisment de film, televiziune şi
muzical, publicare de texte în format electronic
sau în alt format, servicii de publicare şi
producţie de înregistrări de sunet şi/sau imagine,
servicii de expoziţii, organizare, producţie şi
prezentare de concerte muzicale, spectacole
de muzică, de teatru şi video, festivaluri,
turnee şi alte spectacole, evenimente şi activităţi
muzicale şi culturale, organizare, administrare
sau coordonare de evenimente cu jocuri video,
servicii de editare postproducţie în domeniul
muzicii, videoclipurilor şi filmelor, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, organizare şi coordonare de conferinţe,
seminare, simpozioane, tutoriale, ateliere de
lucru, cursuri, convenţii şi expoziţii, învăţământ
interactiv şi de la distanţă sau cursuri şi sesiuni
de instruire furnizate online prin intermediul unui
link de telecomunicaţii sau al unei reţele de
calculatoare sau furnizate prin alte mijloace,
traducere și interpretare, servicii specifice

galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, jocuri de noroc, servicii
de cluburi (divertisment), servicii de rezervare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
sportive şi culturale, servicii ale bibliotecilor
electronice de furnizare de informaţii electronice
(inclusiv informaţii arhivate) sub formă de texte
electronice, informaţii şi date audio şi/sau video,
jocuri şi materiale de divertisment, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, punerea la dispoziţie de
fotografii, poze, desene grafice, clipuri muzicale,
filme, filme video şi programe audiovizuale
(nedescărcabile), online sau dintr-o bază de date
sau de pe internet sau de pe site-uri de internet,
fotografie, îndrumare în afaceri, furniazre de
informaţii si servicii de consiliere in domeniul
tuturor serviciilor mentionate anterior.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii oferite de laborator
de cercetare, administrare a proiectelor de
cercetare, proiectare şi dezvoltare, cercetare,
proiectare şi dezvoltare de produs, cercetare
tehnică, servicii de cercetare, proiectare şi
dezvoltare cu privire la calculatoare, programe
informatice, sisteme informatice, soluţii pentru
aplicaţii software pe calculator, jocuri de
calculator, software pentru realitate virtuală,
sisteme de prelucrare de date, administrare
de date, sisteme de prelucrare de informaţii
computerizate, servicii de comunicaţii, soluţii de
comunicaţii, aplicaţii de comunicaţii, sisteme de
comunicaţii şi interfeţe de reţea şi acordare de
consultanţă tehnică, informaţii şi consiliere cu
privire la cele menţionate anterior, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare și planificare tehnică de
rețele de telecomunicații, proiectare și dezvoltare
de programe de securitate pe internet, proiectare
și dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice, servicii de testare tehnică, teste
industriale, redactare de rapoarte şi studii
tehnice, servicii it, cloud computing, actualizare
si proiectare de hardware de calculator,
întreţinerea, actualizarea şi proiectarea de softuri
computerizate integrate, software de calculator
şi programe de calculator, programare pentru
calculatoare, pregătire şi furnizare de informaţii
în domeniul calculatoarelor şi instalaţiilor pentru
reţele de calculatoare, servicii de consiliere
şi consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei
informaţiei şi al telecomunicaţiilor, consultanţă
în domeniul reţelelor şi serviciilor informatice
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cloud computing, consultanță tehnică pentru
aplicarea și utilizarea software-ului de calculator,
servicii de consultanţă şi informaţii în materie de
integrare a sistemelor de calculator, tehnologie
a informaţiei, arhitectură şi infrastructură a
tehnologiei informaţiei, consultanță în materie de
securitate informatică, proiectare şi dezvoltare
de sisteme de calculator şi de sisteme şi
echipament pentru telecomunicaţii, servicii de
operator in materie de prelucrare de date,
servicii de asistenţă operaţională pentru reţele
de calculator, reţele de telecomunicaţii şi
reţele pentru transmisiunea de date, servicii
informatice on-line, servicii de programare
prestate on-line, programare de programe
de securitate pe internet, închirierea de
calculatoare, design, desene şi texte la
comandă, toate pentru compilarea de pagini
web pentru internet, servicii de creare de
imagini virtuale şi interactive, creare, operare şi
întreţinere de baze de date, reţele de tip intranet
şi site-uri web, creare, întreținere și găzduire de
site-uri web pentru alte persoane, găzduirea de
baze de date, loguri web, portaluri web, găzduire
de platforme pe internet, furnizare de servicii
de aplicații informatice (asp), și anume găzduire
de aplicații software de calculator pentru terți,
găzduirea de spațiu de memorie pe internet,
găzduire și închiriere de spațiu de memorie
pentru site-uri web, găzduire de platforme
de comerț electronic pe internet, găzduire a
aplicaţiilor multimedia şi interactive, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, găzduire de facilități on-line pentru
efectuarea de discuții interactive, găzduire
de facilități web online pentru pentru alte
persoane, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, găzduire de server,
servicii de instalare și întreținere de software,
furnizarea de acces temporar la aplicaţii
online, instrumente software şi software online
nedescărcabil pentru operare de reţele de
calculatoare şi servere, închiriere de software de
operare pentru accesarea și folosirea serviciilor
de cloud computing, închiriere de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, închirierea serverelor web, închiriere
de software de jocuri pe calculator, asigurarea
utilizării temporare de software de operare
online nedescărcabil pentru accesarea și
folosirea serviciilor de cloud computing,
furnizarea accesului temporar la programe
pentru securitatea internetului, închiriere de
spațiu de memorie pe servere pentru găzduirea
de buletine informative electronice, creare,
operare şi întreţinere de site-uri web, pagini
şi portaluri web, pentru jurnalizarea de texte,

imagini şi muzică furnizate fie prin intermediul
calculatoarelor, fie prin intermediul telefoanelor
mobile, furnizarea de servicii de informare și
consiliere tehnică privind toate serviciile mai
sus menționate furnizate online din baza de
date de calculator sau pe internet, monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, servicii de securitatea calculatoarelor
pentru protecția contra accesului ilegal în
rețele, managementul proiectelor it, configurare
de rețele de calculatoare folosind software,
servicii de integrare a sistemelor informatice,
managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (edp),
administrare de servere, prognoză meteo,
servicii de informații meteorologice, decorațiuni
interioare, servicii de stocare de date, operare
si furnizare de motoare de cautare, servicii
de informare şi consiliere, cu privire la toate
serviciile mai sus menţionate.

───────

(210) M 2021 02153
(151) 17/03/2021
(732) PASSAGE RESTAURANTE

SRL, STR. TRAIAN NR. 6, ET.
1, CAMERA 2, JUDEŢ GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

WINLYEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, plasturi,
materiale de pansat.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale respectiv: cutii şi plicuri din carton
pentru ambalat, cutii şi plicuri din hârtie pentru
ambalat.

───────
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(210) M 2021 02154
(151) 17/03/2021
(732) S.C. HBS PILATES S.R.L., STR.

BARAJUL ARGEŞ NR. 41E,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

HBS HEALTH.BODY.SOUL
PILATES

(531) Clasificare Viena:
02.03.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

41. Educaţie, formare, agrement, sport şi
activităţi culturale, în special cele legate de
yoga şi pilates, antrenament şi întreţinere fizică,
furnizare de servicii de săli şi cluburi de sport,
servicii de antrenamente fizice, pregătire în
domeniul fitnessului, servicii educative pentru
menţinerea condiţiei fizice, instruire în domeniul
educaţiei fizice, educaţie fizică, coordonarea
antrenamentelor de fitness, cursuri de instruire
privind menţinerea formei fizice, furnizarea de
lecţii, antrenament şi facilităţi pentru exerciţii şi
condiţii fizice, Instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire yoga şi pilates, antrenament prin
întreţinere fizica, antrenament de yoga şi pilates,
consultanţă în materie de fitness, instruire în
utilizarea şi funcţionarea echipamentelor de
exerciţii, predarea în domeniul fitnessului fizic,
predare în domeniul pilates şi yoga, educaţie
fizică, instruire şi antrenament utilizând metoda
pilates, condiţionarea corpului, tehnica de

exerciţii de recuperare şi reabilitare, furnizarea
de facilităţi legate de antrenamentul exerciţiilor
de pilates, servicii de consiliere şi consultanţă,
toate legate de condiţionarea corpului utilizând
tehnica pilates, tehnica de exerciţii corective
şi reabilitarea, servicii de educaţie şi formare
pilates, servicii sportive şi de fitness, cursuri de
instruire legate de Pilates.
44. Masaj, masaj anticelulitic, masaj de relaxare,
masaj în domeniul sporturilor, servicii de masaj,
informaţii referitoare la masaj.

───────

(210) M 2021 02155
(151) 17/03/2021
(732) MIHAI-ROBERT PANCIU, CALEA

SERBAN VODA NR. 270, BL. 14,
SC. A, ET. 4, AP. 14, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

bForce PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
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administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, realizare de expoziţii
comerciale în domeniul automobilelor, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de publicitate şi marketing online, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promotionale, distribuţie şi difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, promovare vânzării de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de materiale tipărite
şi organizarea de concursuri promotionale,
furnizarea de asistenţă pentru produse de larg
consum cu priyire la software, furnizarea de
informaţii despre produse de larg consum cu
privire la software.

37. Închiriere de utilaje, instalaţii şi
echipamente pentru construcţii, demolări,
curăţenie şi întreţinere, vopsirea
automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, întreţinerea
automobilelor, şlefuirea automobilelor, spălarea
autovehiculelor, finisare de automobile,
repararea tapiţeriei autovehiculelor, servicii
de recondiţionare automobile, montare
parbrize pentru autovehicule, montare geamuri
pentru autovehicule, organizarea reparaţiei
autovehiculelor terestre, organizarea întreţinerii
autovehiculelor terestre, curăţarea şi lustruirea
autovehiculelor, instalare de accesorii pentru
automobile, reparaţii şi întreţinere de automobile,
vulcanizare de anvelope de automobil (reparaţii),
servicii de schimb de ulei pentru autovehicule,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de echipamente
electrice şi electronice în automobile, servicii de
consiliere cu privire la reparare autovehiculelor,
furnizare de informaţii privind repararea sau
întreţinerea de automobile, întreţinerea de
piese şi accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale, reparaţie, întreţinere, alimentare
cu carburant şi încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, verificare de automobile şi de
piese ale acestora înaintea lucrărilor de
întreţinere şi de reparaţie, întreţinere, service şi
reparare de motoare şi electromotoare, reparaţii
de roţi, reparaţii de hardware de calculator,

montare şi reparaţii de anvelope de vehicule,
servicii de tapiţerie şi reparaţii pentru vehicule,
reparaţii de vehicule, în special servicii de
depanare, reparaţii şi finisaje de caroserii de
automobile efectuate pentru terţi, instalare de
sisteme informatice, reparare şi întreţinere de
sisteme pentru răcirea vehiculelor cu motor,
reparare şi întreţinere de vehicule cu motor
şi de piese ale acestora şi de motoare ale
vehiculelor cu motor şi de piese ale acestora,
servicii de garaje destinate întreţinerii şi reparării
vehiculelor cu motor, revizii generale de
vehicule, întreţinerea şi repararea anvelopelor,
staţii service pentru întreţinerea vehiculelor,
întreţinerea de hardware de computer, servicii
de service pentru întreţinerea vehiculelor, servicii
de întreţinere, a parbrizelor de vehicule,
furnizare de informaţii privind repararea sau
întreţinerea motoarelor electrice, tuning pentru
electromotoare şi motoare de automobile, tuning
pentru motoarele vehiculelor cu motor, tuning de
motoare şi electromotoare.

───────

(210) M 2021 02156
(151) 17/03/2021
(732) LED BOX S.R.L., CALEA

TURNISORULUI NR. 128, BL. C,
AP. 1, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

LED BOX ILUMINAT CU
LED PENTRU ORICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.13.25

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a corpuri
de iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru interior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, lămpi solare, proiectoare de
iluminat, proiectoare de lumină, luminatoare
led, leduri ambientale, corpuri de iluminat cu
led, ansambluri de iluminat cu leduri pentru
firme luminoase, panouri luminoase, corpuri
de iluminat industriale (exceptând transportul
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii în
scop publicitar, comercial şi de promovare, toate
acestea pentru corpuri de iluminat, plafoniere
(corpuri de iluminat), accesorii pentru corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri de
iluminat cu led, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, servicii de
vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la corpuri de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), accesorii pentru corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat pentru interior, accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri
de iluminat cu led, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, panouri
luminoase, corpuri de iluminat industriale,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
oniine referitoare corpuri de iluminat, plafoniere
(corpuri de iluminat), accesorii pentru corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri de
iluminat cu led, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, informaţii

şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la corpuri
de iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru interior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, lămpi solare, proiectoare de
iluminat, proiectoare de lumină, luminatoare
led, leduri ambientale, corpuri de iluminat cu
led, ansambluri de iluminat cu leduri pentru
firme luminoase, panouri luminoase, corpuri de
iluminat industriale, publicitate, publicitate oniine
într-o reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate oniine prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate oniine dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
administrarea, organizarea şi managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02157
(151) 17/03/2021
(732) S.C. PRIVAT SILVIU ZETEA S.R.L.,

STR. PRINCIPALA NR. 540, JUD.
SATU MARE, COMUNA MEDIESU
AURIT, 430123, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

brener

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment).
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei).

───────
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(210) M 2021 02158
(151) 17/03/2021
(732) METO INTERNATIONAL IMPORT

EXPORT SRL, NICOLAE
CARAMFIL 56, BL 21C, SC. 1, AP
11, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RikBo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.18

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

9. Încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, tastaturi de
calculator, tastaturi de calculatoare, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, cabluri
pentru transmisia de date, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
baterii, baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, baterii
externe, baterii reîncărcabile, baterii electrice

reîncărcabile, baterii destinate utilizării la
dispozitive mobile de telecomunicații, baterii
pentru telefoane, USB hub-uri, ventilatoare
interne de răcire pentru calculatoare, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, ecrane de computer,
ecrane tactile pentru computere, ecrane
plate flexibile pentru calculatoare, filtre pentru
ecrane de calculator, alimentatoare pentru
acumulatoare, stații de andocare pentru
laptop, cabluri telefonice, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electrice,
cabluri electronice, cabluri ethernet, cabluri
USB, cabluri pentru modem, cabluri pentru
calculatoare, cabluri de telecomunicații, cabluri
adaptoare (electrice), cabluri și fire, cabluri
pentru imprimante, cabluri de conectare, cabluri
pentru baterii, cabluri USB pentru telefoane
mobile, cabluri de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, memorii USB, memorii USB
(neînregistrate), stick USB tip carte de credit,
tastaturi multifuncționale, tastaturi pentru tablete,
tastaturi fără fir, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, mouse-uri (informatică), mouse-
uri scaner, mouse (periferice de calculator),
mouse-uri pentru computer, mouse-uri de
calculator, mouse-uri de calculator fără fir,
dispozitive de indicare electrice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul
(touch PAD), dispozitive de indicare electronice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch PAD), monitoare,
monitoare pentru tabletă, monitoare (hardware
pentru calculatoare), monitoare cu ecran tactil,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, tablete, huse (adaptate)
pentru calculatoare, huse pentru calculatoare
de tip laptop, huse pentru telefoane, huse
pentru tablete, carcase pentru telefoane
mobile, telefoane, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive audio-
vizuale și fotografice, calculatoare și hardware
de calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de calculator,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
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servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a încărcătoarelor
de baterii pentru laptop-uri, a încărcătoarelor
de baterii pentru telefoane, a încărcătoarelor de
baterii pentru telefoane mobile, a încărcătoarelor
de baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, a încărcătoarelor pentru telefoane
inteligente, a încărcătoarelor de baterii pentru
calculatoare tabletă, a tastaturilor de calculator,
a tastaturilor de calculatoare, a tastaturilor
multifuncționale pentru calculatoare, a cablurilor
pentru transmisia de date, a foliilor de protecție
pentru tablete, a foliilor de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, a foliilor de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
a foliilor de protecție adaptate pentru ecrane
de calculatoare, a perifericelor adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, a gadgeturi-
lor la purtător (dispozitive periferice pentru
calculatoare), a bateriilor, a bateriilor pentru
telefoane mobile, a bateriilor auxiliare pentru
telefoane mobile, a bateriilor externe, a bateriilor
reîncărcabile, a bateriilor electrice reîncărcabile,
a bateriilor pentru telefoane mobile, a bateriilor
destinate utilizării la dispozitive mobile de
telecomunicații, a bateriilor pentru telefoane, a
USB hub-urilor, ventilatoarelor interne de răcire
pentru calculatoare, suporturilor adaptate pentru
laptopuri, suporturilor pentru răcirea laptopurilor,
ecranelor de computer, ecranelor tactile pentru
computere, ecranelor plate flexibile pentru
calculatoare, filtrelor pentru ecrane de calculator,
alimentatoarelor pentru acumulatoare, stațiilor
de andocare pentru laptop, cablurilor telefonice,
cablurilor video, cablurilor audio, cablurilor
prelungitoare, cablurilor electrice, cablurilor
electronice, cabluri ethernet, cablurilor USB,
cablurilor pentru modem, cablurilor pentru
calculatoare, cablurilor de telecomunicații,
cablurilor adaptoare (electrice), cablurilor și
fire, cablurilor pentru imprimante, cablurilor
de conectare, cablurilor pentru baterii,
cablurilor USB pentru telefoane mobile,
cablurilor de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, memoriilor USB, memoriilor
USB (neînregistrate), stick-urilor USB tip carte
de credit, tastaturilor multifuncționale, tastaturilor
pentru tablete, tastaturilor fără fir, tastaturilor
pentru telefoane mobile, tastaturilor pentru
telefoane inteligente, tastaturilor multifuncționale
pentru calculatoare, tastaturilor pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
mouse-urilor (informatică), mouse-urilor scaner,
mouse (periferice de calculator), mouse-urilor
pentru computer, mouse-urilor de calculator,
mouse-urilor de calculator fără fir, dispozitivelor
de indicare electronice cu senzor tactil, pentru

───────

(210) M 2021 02159
(151) 17/03/2021
(732) ASOCIATIA FOC 1865,

MIGDALULUI 33, JUD.
CONSTANTA, CUMPANA, 907105,
ROMANIA

(540)

FARUL OSPITALIER

calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), monitoarelor, monitoarelor pentru tabletă,
monitoarelor (hardware pentru calculatoare),
monitoarelor cu ecran tactil, adaptoarelor de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, tabletelor, huselor (adaptate) pentru
calculatoare, huselor pentru calculatoare de
tip laptop, huselor pentru telefoane, huse
pentru tablete, carcase pentru telefoane
mobile, telefoane, monitoare, echipamente
de comunicare, dispozitive și suporturilor
pentru stocarea de date, echipamentului și
accesoriilor pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitivelor audio-vizuale și
fotografice, calculatoarelor și hardware-ului
de calculator, calculatoarelor, perifericelor
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare
și dispozitive inteligente, componentelor și
pieselor de calculator, dispozitivelor pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
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───────

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

785

(210) M 2021 02160
(151) 17/03/2021
(732) CAPTAIN BEAN INTERNATIONAL

SRL, BD. 21 DECEMBRIE 1989,
NR. 102, AP. 2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

CAPTAIN BEAN
coffee to go! go! go!

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere.
43. Servicii de servire a băuturilor (cafea),
servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 02161
(151) 17/03/2021
(732) GENIUS SHOOTING RANGE

SRL, SAT CÂRLIG, JUD IASI,
COMUNA POPRICANI, 707381,
IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC. A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

GENIUS SHOOTING RANGE
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(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 24.01.05; 26.01.04; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
6C), mov ( Pantone 2755C), gri închis
(Pantone 432C), gri deschis (Pantone
420C)

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

45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor
şi valorilor, precum şi consultanţă în domeniu,
servicii de pază a transportului de bunuri şi
valori, precum şi consultanţă în domeniu, servicii
de protecţie personală specializată, precum şi
consultanţă în domeniu.

───────

(210) M 2021 02162
(151) 17/03/2021
(732) ASOCIATIA FOC 1865, STRADA

MIGDALULUI NR. 33, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CUMPANA, 907105,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.04; 02.09.04; 07.05.25;
26.04.01; 26.04.02

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru

împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02163
(151) 17/03/2021
(732) PROFET MEDIA S.R.L., STRADA

GĂLBENELELOR NR. 27,
JUDEȚUL ILFOV, ROȘU, 077042,
ILFOV, ROMANIA

(540)

FotoFixer
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Retușarea digitală a fotografiilor, servicii de
restaurare fotografică, prelucrare de fotografii,
înrămarea fotografiilor, imprimare de fotografii,
închirieri de aparate și echipamente pentru
mărirea fotografiilor, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, furnizare de informații
despre servicii de imprimare a fotografiilor,
închirieri de aparate pentru imprimarea
fotografiilor, închirieri de aparate și echipamente
pentru imprimarea fotografiilor.
42. Digitalizarea documentelor (scanare).

───────

(210) M 2021 02165
(151) 17/03/2021
(732) COMPRESSOR PUMP

INDUSTRIAL SRL, STRADA
LIZEANU NR. 23, ET. 2, AP.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IGIENECO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare
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pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente
dietetice de uz uman şi veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2021 02167
(151) 17/03/2021
(732) DĂNUȚ-EUGEN GURKA, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 92,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430395, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

KINDER HAUS

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 26.03.01; 26.04.02; 26.04.05

(591) Culori revendicate:roșu (RAL 3020),
galben (RAL1021), albastru (RAL
5005), verde (RAL 6024), roz, negru

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

20. Mobilă și mobilier, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic.

───────

(210) M 2021 02168
(151) 17/03/2021
(732) AIORGDENTAL S.R.L., STR.

CASTELULUI NR. 34, AP.2,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500014, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

AI DENTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 02.09.10

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

44. Consultații stomatologice, servicii
stomatologice mobile

───────
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(210) M 2021 02169
(151) 17/03/2021
(732) PANIMON SA, STR. MARASESTI

NR. 19, JUDEȚUL BACĂU,
ONESTI, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

PANIMON

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 05.07.02; 27.05.08; 29.01.13

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

clase:
5. Produse de panificație pentru diabetici,
adaptate uzului medical.
30. Amidon de porumb modificat, amidon
natural pentru alimente, amidon de uz alimentar,
făină de amidon din grâu, făină din amidon
de orez, amidon din cartofi pentru alimente,
sirop de amidon pentru alimente, amidon de
palmier sago (pentru alimente), amidon de
porumb (de uz alimentar), derivați din amidon
pentru consum uman, sirop de amidon cu
gluten (mizu-ame), amidon de cartofi dulci
de uz alimentar, praf de sirop de amidon
pentru alimente, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
pâine, pâine cu umplutură, gustări care constau
în principal din pâine, pâine nefermentată,
pâine pita, pâine proaspătă, pâine prăjită, pâine
crocantă, pâine semicoaptă, pâine multicereale,
pâine integrală, pâine de malț, pâine la aburi,
biscuiți din pâine, pesmet din pâine, chifle moi
(pâine), pâine și chifle, pâine fără gluten, pâine
cu usturoi, pâine de secară, pâine cu stafide,
batoane de pâine, rulouri de pâine daneză, pâine
făcută cu drojdie, pâine coaptă în prealabil,
pâine umplută cu fructe, lipii pentru sandvișuri
(pâine), pâine aromată cu condimente, preparat

de pâine cu malț, pâine cu semințe de soia,
pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu conținut scăzut de
sare, amestecuri pentru pâine integrală, aluat
de pâine, amestecuri pentru pâine, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, specialități de patiserie,
produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), produse de patiserie, pateuri
(produse de patiserie), scoici de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), rulouri (produse de
patiserie), produse de patiserie vieneză, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie daneze din
foitaj, produse de patiserie cu semințe de mac,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, amestecuri
de patiserie, fondante (cofetărie), produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, șerbeturi (produse de cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), lemn dulce (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
rom (trufe cu-) (produse de cofetărie), produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), produse de
cofetărie pe bază de arahide, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
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ciocolată, produse de cofetărie pe bază de făină,
zefir (produse de cofetărie), tablete (produse
de cofetărie nemedicinale), bezele moi (produse
de cofetărie), produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
glazură pentru produse de cofetărie, produse
de cofetărie și înghețate, prăjituri, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai,
prăjituri cu ciocolată, amestecuri pentru prăjituri,
prăjituri cu migdale, prăjituri cu căpșuni, prăjituri
caramelizate din orez expandat, dulciuri pentru
ornarea prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate cu
alune, amestecuri pentru prepararea prăjiturilor,
prăjituri din iaurt înghețate, aluat congelat pentru
prăjituri, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), biscuiți,
biscuiți crocanți, biscuiți aperitiv, biscuiți sărați,
biscuiți micști, biscuiți olandezi, pâine prăjită
(biscuiți), napolitane rulou (biscuiți), aluat pentru
biscuiți, biscuiți de orez, torturi, preparate pentru
torturi, aperitive (tartine), aperitive sărate pe
bază de faină, cornuri, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, prăjituri cu
cremă, covrigei moi, covrigei, covrigi glazurați
cu ciocolată, plăcinte, plăcinte cu legume,
plăcinte cu carne, plăcinte proaspete, plăcinte
dulci sau sărate, plăcinte cu iaurt congelate,
placinte cu măr, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu cremă, plăcinte cu răvaș, plăcinte cu afine,
cocă crocantă preparată, pentru plăcinte, pateuri
cu ciocolată, pateuri de foietaj, aluat pentru
pateuri, coșulețe din foietaj pentru umplere cu
diverse garnituri, biscuiți de graham, rulouri de
pâine umplute, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, făină de aluat, făină de ovăz,
făină de soia, făină de copt, făină de cereale,
amestecuri de făină, făină de cartofi, făină de
mei, făină pentru pizza, făină pentru gogoși, făină
de secară, făină de nuci, făină de tapioca, făină
cu trufă, făină pentru prăjituri, făină de orez, făină
de grâu, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de hrișcă (pentru alimente),
terci din făină de orez, pesmet, produse pentru
gustări preparate din pesmet, arpacaș pentru
alimentație umană, griș, griș procesat, grisine
groase, grisine subțiri, griș de porumb, budincă
de griș, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, mălai, gogoși
din mălai.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, produse
de morarit, produse de panificatie, produse

de patiserie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de cofetărie, produse
de patiserie, produse de morarit, produse de
panificatie, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentarea
produselor de cofetărie, produse de morarit,
produse de panificatie, produse de patiserie
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre produse de cofetărie, produse de
morarit, produse de panificatie, produse de
patiserie, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la produse de cofetărie, produse
de morarit, produse de panificatie, produse de
patiserie, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse pentru
a permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
40. Fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de cofetărie si produse de
patiserie, servicii de morărit.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
specifice unei patiserii, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi, servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
bufet si gustari, servicii de restaurant, servicii de
cafenea, servicii de cofetarie.

───────
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(210) M 2021 02171
(151) 17/03/2021
(732) OTTO BROKER DE ASIGURARE

SRL, STR. RAMURI TEI NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020354,
ROMANIA

(540)

Ottomat Te asiguri imediat

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#d2232a), albastru (HEX #082d4a)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare, afaceri monetare.

───────

(210) M 2021 02172
(151) 17/03/2021
(732) OTTO BROKER DE ASIGURARE

SRL, STR. RAMURI TEI NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020354,
ROMANIA

(540)

Ottomat

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #d2232a)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare, afaceri monetare.

───────

(210) M 2021 02173
(151) 17/03/2021
(732) MEDIUNO OPTIC SRL, STR. CUZA

VODA NR. 14, BL.D10/A, JUDEȚUL
IAȘI, PAȘCANI, 700029, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MEDIUNO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
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44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale

───────

(210) M 2021 02174
(151) 17/03/2021
(732) OTTO BROKER DE ASIGURARE

SRL, STR. RAMURI TEI NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020354,
ROMANIA

(540)

Otto Broker #Poțisăfiisigur

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#d2232a), albastru (HEX #082d4a)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare, afaceri monetare.

───────

(210) M 2021 02175
(151) 17/03/2021
(732) JOBS.BG EOOD, 26 RAIKO

ALEKSIEV STR., BL. 3, ENTR. 2,
GROUND FLOOR, SOFIA, 1113,
BULGARIA

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

(540)

dev.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, servicii de layout în scopuri
publicitare, publicitate de tip pay-per-click
(PPC), reactualizarea materialelor publicitare,
publicare de texte publicitare, redactare de
texte publicitare, prelucrare de texte publicitare,
publicitate în vederea recrutării personalului,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
închiriere de spații publicitare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul publicității, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, servicii de
agenții de ocupare a forței de muncă, servicii
de asistență oferită persoanelor disponibilizate
de către companie (outplacement), consultanță
pentru probleme legate de personal, recrutare
de personal, teste psihologice pentru selectarea
personalului, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de informații privind oportunitățile
profesionale și de carieră, servicii de consultanță
în materie de angajare de forță de muncă privind
personalul care prelucrează date, servicii de
revista presei, furnizare de informații de afaceri
prin intermediul unui site, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, furnizarea de
informații comerciale, date referitoare la afaceri,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de marketing, marketing pentru evenimente,
marketing în cadrul publicării de software,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, compilații statistice, analiza
statisticilor studiului de piață, studii de piață,
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investigații pentru afaceri, cercetări pentru
afaceri, cercetare în domeniul publicității,
servicii de recuperare de date privind
cercetarea pieței, prestarea de servicii de
piață inteligentă, prelucrare de date, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, organizare și realizare de evenimente
publicitare, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale.
38. Furnizarea de chartroom pe internet,
furnizare de spații de chat online pentru
transmiterea de mesaje, comentarii și conținut
multimedia între utilizatori, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, furnizarea de
forumuri online, furnizarea accesului la forumuri
pe internet, furnizare de forumuri online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, comunicare electronică prin spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmitere de mesaje și de imagini cu ajutorul
calculatorului, servicii de comunicații electronice
prin intermediul calculatorului, servicii interactive
de comunicații, furnizare de linkuri către fișiere
video, servicii de portaluri de telecomunicații,
transmitere de informații în scopuri de afaceri,
comunicații printr-o rețea de calculator globală
sau internet, furnizarea accesului la platforme
sau portaluri pe internet, furnizarea accesului la
blog-uri, acces la continuț, pagini de internet și
portaluri, furnizarea accesului și închirierea de
timpi de acces la baze de date computerizate,
transmisie de podcasturi, furnizarea unui
avizier interactiv online, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizarea accesului
utilizatorilor la motoare de căutare, furnizarea
accesului utilizatorilor la o rețea globală
de calculatoare și la site-uri online care
conțin informații despre diverse subiecte,
mesaje electronice, buletine electronice
(telecomunicații), exploatarea rețelelor locale,
transmiterea de email-uri (mesagerie web),
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, transmisie de știri și informații de
actualitate, transmisie de știri la organizațiile care
difuzează știri, transmitere electronică de știri,
servicii de agenții de presă, servicii de agenții de
știri electronice.
41. Servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare și coordonare
de concerte, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale,

informații în materie de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
planificarea de recepții (divertisment), servicii de
cluburi (divertisment sau educație), organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
furnizare de divertisment online sub formă
de turnee de jocuri, publicare de calendare
de evenimente, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, furnizare de informații
și știri online în domeniul formării profesionale,
publicare de manuale de instruire, servicii de
educație și pregătire profesională, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), servicii de formare complementară
(educație), organizarea și conducerea de
workshop-uri, organizarea și conducerea de
seminarii, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
informații în materie de educație, servicii de
reporteri de știri, difuzare de reportaje de
către agenții de știri, fotoreportaje, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, formarea echipelor (educație),
coaching personal (formare), instruire cu privire
la dezvoltarea personală, publicare online de
ziare electronice, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia a
ziarelor., servicii de rețele de socializare
on-line, servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
servicii matrimoniale, servicii pe internet de
întâlniri, de găsirea partenerului și de prezentări
personale, mediere, servicii de informare în
materie de standarde comerciale, cercetare
și analiză politică, furnizare de informații
judiciare, cercetări juridice, servicii de pregătire
a documentelor juridice, pregătirea de rapoarte
juridice, licențierea de baze de date (servicii
juridice), servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
înregistrare de nume de domenii (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), consultanță
privind acordarea de licențe pentru software
de calculator, consultanță privind înregistrarea
de nume de domenii, închiriere de nume de
domeniu de internet, consultanță în domeniul
siguranței la locul de muncă, investigații cu
privire la antecedente ale persoanelor, servicii de
cercetare a antecedentelor în scopul angajării.
45. Servicii de rețele de socializare on-line,
servicii de rețele sociale online accesibile
prin aplicații mobile descărcabile, servicii
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matrimoniale, servicii pe internet de întâlniri,
de găsirea partenerului și de prezentări
personale, mediere, servicii de informare în
materie de standarde comerciale, cercetare
și analiză politică, furnizare de informații
judiciare, cercetări juridice, servicii de pregătire
a documentelor juridice, pregătirea de rapoarte
juridice, licențierea de baze de date (servicii
juridice), servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
nume de domenii (înregistrare de -) (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), consultanță
privind acordarea de licențe pentru software
de calculator, consultanță privind înregistrarea
de nume de domenii, închiriere de nume de
domeniu de internet, consultanță în domeniul
siguranței la locul de muncă, investigații cu
privire la antecedente ale persoanelor, servicii de
cercetare a antecedentelor în scopul angajării.

───────

(210) M 2021 02177
(151) 17/03/2021
(732) ANDREI CALESU, STR. PUTUL

LUI ZAMFIR NR.37, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011684, ROMANIA

(540)

GOODALL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, hrană și băuturi pentru animale, malț.

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

───────

(210) M 2021 02180
(151) 17/03/2021
(732) CODRUȚ BOGDAN HIRCIU, STR.

LUNCA, NR. 113, JUD. ARGEŞ,
RUCĂR, ARGEȘ, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

ETERNIDAD

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sicrie din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sicrie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu garnituri
nemetalice pentru sicrie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sicrie și urne funerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu batiste din material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu coroane de flori
artificiale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu seturi de broderie cu punct de
cruciuliță, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu coroane de flori funerare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu coroane
de flori proaspăt tăiate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sicrie
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sicrie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu garnituri
nemetalice pentru sicrie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sicrie și



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

794

urne funerare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batiste din material textil,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu coroane de flori artificiale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
seturi de broderie cu punct de cruciuliță, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
coroane de flori funerare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coroane
de flori proaspăt tăiate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu candele (lumânări), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
aranjamente din lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări
tip pastilă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lumânări pentru
biserici, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lumânări pentru morminte,
neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu crucifixuri
din metale comune, altele decât articole de
bijuterie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu statui din metale
neprețioase ale icoanelor religioase, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
brichete pentru lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări
cu led-uri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu felinare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu felinare cu lumânări, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
suporturi pentru lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu suporturi
pentru lumânări groase, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu căni,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu farfurii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu prosoape,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu baticuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu baticuri de
pus pe cap, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu baticuri de purtat
la gât, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu eșarfe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu eșarfe
pentru gât (fulare), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lumânări, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu candele (lumânări), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aranjamente
din lumânări, servicii de vânzare cu amănuntul

online în legătură cu lumânări tip pastilă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lumânări pentru biserici, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lumânări pentru
morminte, neelectrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu crucifixuri din
metale comune, altele decât articole de bijuterie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu statui din metale neprețioase ale
icoanelor religioase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brichete pentru
lumânări, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări cu led-uri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu felinare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu felinare cu lumânări, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru lumânări, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru lumânări groase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căni, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
farfurii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu prosoape, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baticuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baticuri de pus pe cap, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baticuri de purtat
la gât, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu eșarfe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu eșarfe pentru gât
(fulare)
45. Servicii funerare, consiliere în perioada de
doliu, organizarea de ceremonii funerare

───────
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(210) M 2021 02181
(151) 17/03/2021
(732) UTILITECH SERVICES S.A, STR.

BUZEȘTI, STR. 75-77, BIROUL
NR. 16, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

utilitech

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2090
C), albastru (Pantone 2119 C)

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

37. Aplicarea de folie de siguranță pe geamuri,
instalare de ferestre, instalare de folii pentru
geamuri, instalare de geamuri, instalare de
jaluzele, spălarea ferestrelor, vopsire de rame
pentru ferestre, curățare de clădiri, curățare
de clădiri cu birouri și de spații comerciale,
curățare de mansarde, curățare igienică
(clădiri), curățare industrială intensă pentru
unitățile comerciale de catering, curățarea
canalelor de evacuare, curățarea centralelor
nucleare, curățarea clădirilor murdărite de
păsări, curățarea clădirilor publice, curățarea
clădirilor rezidențiale, curățarea edificiilor
(interior), curățarea fabricilor, curățarea edificiilor
(suprafața exterioară), curățarea industrială
a clădirilor, curățarea interioarelor edificiilor,
curățarea la exterior a edificiilor, curățarea
magazinelor, curățarea plafoanelor acustice,
curățarea spitalelor, curățarea suprafețelor de
pardoseală, curățarea suprafețelor interioare
ale clădirilor, curățarea suprafețelor pereților
exteriori, curățarea suprafețelor plafoanelor,
curățarea ustensilelor domestice, curățenie în
locații înainte și după evenimente, curățenie
în spațiile comerciale, furnizare de informații
privind servicii de curățare a ferestrelor, lustruire

pardoseli, servicii de curățare a birourilor,
servicii de curățare a tavanelor, servicii de
curățenie a școlilor, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru centrele de divertisment,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru cluburi, pe bază de contract, servicii de
curățenie pentru hoteluri, servicii de curățenie
pentru lifturi, servicii de curățenie pentru
toalete, servicii de curățenie prin intermediul
alpinismului utilitar, servicii de curățenie în
uzine industriale, servicii de curățenie și de
portărie, servicii de menaj (servicii de curățenie),
servicii de spălare a clădirilor, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, construcții
și reparații de clădiri, furnizare de informații
privind construire, reparare și întreținere de
clădiri, furnizare de informații privind curățarea
clădirilor, furnizare de informații privind curățarea
părților exterioare ale clădirilor, instalare de
dispozitive pentru deschiderea ușilor, instalare
de dispozitive pentru deschiderea și închiderea
ușilor, instalare de dispozitive pentru închiderea
ușilor, întreținere și reparare de instalații în
clădiri, întreținere și reparații de conținut al
clădirii, prevenirea pătrunderii prafului în clădiri,
prevenire și rectificare de subsidență la clădiri,
renovare de clădiri, renovarea clădirilor, reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, reparare și
întreținere de clădiri rezidențiale, reparații clădiri,
reparații de fațade, reparații și renovări de clădiri,
întreținere și reparații de componente și garnituri
pentru clădiri, servicii de reparații și întreținere
la înălțime, instalare de alarme, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, furnizare de informații
privind întreținerea și repararea seifurilor,
instalare de alarme anti-incendiu, instalare de
alarme antifurt, instalare de aparate de securitate
pentru case, instalare de garnituri pentru
încuietori, instalare de sisteme de avertizare
în caz de inundații, instalare de sisteme de
control al accesului, instalare de sisteme de
evacuare în caz de incendiu, instalare de
sisteme de securitate, instalare de încuietori,
instalare și reparare de dispozitive de alarmă
anti-incendiu, instalare și reparare de dispozitive
de alarmă antifurt, instalare, modificare, înlocuire
și reparare de zăvoare, instalare,întreținere
și reparare de alarme antifurt, instalarea de
sisteme de detecție a focului, întreținere de
instalații de alarme de incendiu, întreținere
și reparații de sisteme de alarmă anti-
incendiu, întreținere și service de alarme de
securitate, reparații de alarme, reparații de
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alarme anti-incendiu, reparații de alarme antifurt,
reparații sau întreținere de alarme de incendiu,
desfundarea canalelor de scurgere, instalare
de căptușeli tubulare în conducte, instalare de
instalații pentru băi, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul gazelor, instalare
și reparare de conducte, instalarea de sisteme
de țevi, lucrări de instalații sanitare, întreținere
de instalații sanitare, întreținere și reparații
de conducte, întreținerea conductelor, servicii
de instalare de țevi, servicii de reparare a
canalelor de scurgere, servicii de reparare a
conductelor, servicii de reparare a țevilor, servicii
de întreținere a conductelor de canalizare,
suprimarea interfeţelor în ceea ce priveşte
aparatele electrice, servicii de instalații electrice,
instalații de mașinării electrice și de generatoare,
recondiționare, reparare și întreținere a
instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, instalarea
și repararea ascensoarelor, instalare de lifturi,
reparații de lifturi, servicii de instalare de
elevatoare și lifturi, întreținere și reparații de
lifturi, întreținere de lifturi, înlocuirea ferestrelor,
întreținere de ferestre.
39. Demanajare de locuințe (transport), mutarea
mobilierului (transport), mutarea mobilierului
comercial (transport), mutarea mobilierului de
uz casnic, servicii de mutare, servicii de
mutare industriale (transport), servicii de mutări
(servicii de demenajări), servicii de mutări
pentru unități comerciale, servicii de transporturi
rutiere, transport de mobilă, transport de mărfuri,
transport rutier de mărfuri.
44. Amplasare de gazon, amplasare de
gazon artificial, aranjamentul florilor, combaterea
buruienilor, consultanță referitoare la cultivarea
plantelor, consultanță în grădinărit, distrugerea
ierburilor dăunătoare, distrugerea paraziților în
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații despre grădinărit, grădinărit
peisagistic, furnizarea de informații și consiliere
cu privire la grădinărit, îngrijirea grădinii sau
a straturilor de flori, întreținere de grădini,
întreținerea gazonului, plantare de specii
de floră, plantarea unei grădini cu copaci,
servicii de consiliere cu privire la plantarea
gazonului, servicii de consiliere cu privire la
selectarea gazonului, servicii de grădinărit,
servicii de tuns iarba, servicii pentru îngrijirea
grădinilor, grădinărit, amenajare peisagistică de
grădini pentru terți, consultanță referitoare la
peisagistică, design de grădină și peisagistic,
proiectare (design) de grădini, servicii de
amenajare a grădinilor.
45. Consultanță în domeniul siguranței la locul
de muncă, consultanță în materie de securitate

în muncă, controale de bagaje pentru companii
aeriene, control de securitate al pasagerilor
liniilor aeriene, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, controlul de
securitate al bagajelor, deschiderea încuietorilor
de siguranță, evaluarea gradului de siguranță,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
furnizare de informații despre servicii de gărzi
de corp personale, furnizare de informații
despre servicii prestate de un agent de
securitate, furnizarea servicii de recunoaștere
și de supraveghere, gardă de corp personală
(escortă), inspectarea uzinelor în scopuri de
securitate, servicii de pază și protecție, servicii
de consultanță în domeniul securității naționale,
servicii de consultanță în materie de siguranță,
servicii de consultanță în materie de sănătate
și siguranță, servicii de control de securitate
al bagajelor la aeroport, servicii de control de
securitate al bagajelor în aeroporturi, servicii
de informare referitoare la siguranță, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii
de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de siguranță aeroportuară,
servicii de supraveghere, servicii prestate de
paze de noapte, servicii prestate de gardă de
securitate, servicii pentru siguranța pasagerilor
liniilor aeriene, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor, supraveghere cu circuit închis

───────
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(210) M 2021 02182
(151) 17/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2,SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NORA CU NOROC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea

conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 02183
(151) 17/03/2021
(732) SC LAMIGEO DEVELOPMENT

SRL, STRADA PRINCIPALA,
NR 940, SAT VLADENI, JUD.
DAMBOVITA, COMUNA VLADENI,
137187, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

CITYPLACE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliara
( constructii )

───────
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(210) M 2021 02184
(151) 17/03/2021
(732) MENTON MALL FBE SRL,

STR. SG. ILIE DAVID NR. 2,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

F FAINTEC

(531) Clasificare Viena:
27.05.05

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
de toaletă, produse pentru toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor
7. Maşini pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și pentru
minerit, mașini și aparate agricole, de grădinărit
și silvice, mașini de legat, maşini pentru mișcare
și manevrare, mașini de împachetat, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, maşini pentru măturare,
curățare și spălare, mașini pentru curățenie și
curățare în exterior, mopuri electrice cu aburi,
aparate de curățat cu aburi, mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini și dispozitive de
lipit și sudură, maşini de lipit și sudură, mașini
și aparate de procesat și preparat alimente
și băuturi, mașini pentru fabricarea pastelor,
mașini de tăiat pastele făinoase, dispozitive

de curățat cartofi (mașini electrice), roboți de
bucătărie, mașini electrice de bucătărie, mixere
de bucătărie, electrice, frământătoare (mașini
electrice de bucătărie), unelte și ustensile
electrice de bucătărie, aparate electrice de
bucătărie pentru râșnit, aparate (electrice, de
bucătărie) pentru felierea alimentelor, roboți de
bucătărie electrici pentru alimentele bebelușilor,
mașini de feliat (acționate electric) folosite
în bucătărie, aparate electrice de bucătărie
pentru tăiere, amestecare, presare, mașini
electrice de tăiat carne, folosite în bucătărie,
mașini electrice de bucătărie pentru prepararea
alimentelor (altele decât pentru gătit), mașini
pentru fabricarea tăițeilor, răzătoare electrice,
răzătoare pentru legume, răzătoare pentru
uz caznic, mașini pentru placare, mașini de
pulverizat, pistol de vopsit pentru aplicarea
vopselei.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, aparate de ras, aparate de ras
electrice, aparate pentru aranjarea părului,
aparate de epilat, aparate laser pentru epilare,
altele decât cele de uz medical, ondulator
electric de păr, aparate de tuns animale,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte manuale pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, scule,
acționate manual, genți profesionale cu scule,
instrumente manuale de urgență și salvare,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie acţionate manual, unelte pentru
ridicat (cricuri).
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipamente de comunicare, echipament
de comunicație punct-la-punct, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor
(electrice și mecanice), periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și
dispozitive inteligente, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, echipamente fotografice,
dispozitive audio și receptoare radio, dispozitive
de afișare, receptoare de televiziune și
dispozitive pentru film și video, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
trepiede pentru aparate fotografice, casti
bluetooth, casti wireless, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, componente
electrice și electronice, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
de măsurare, alcoolmetre, aparate pentru
măsurarea alcoolemiei, dispozitive de control și
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regulatoare, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, dispozitive de testare și
controlul calității, aparate pentru diagnosticare,
altele decât cele de uz medical, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
lasere, aparate de ozonizare (nu de uz
medical), alarme și echipamente de avertizare,
sisteme de supraveghere video, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
camere retrovizoare pentru vehicule, dispozitive
electrice de control pentru sistemele de
irigație cu stropitori, roboți de învățământ,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, potențiatoare optice, ochelari de
protecție, ochelari de protecție pentru condus,
lasere, aparate fotovoltaice pentru generare
de electricitate, panouri solare, structuri de
panouri solare, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, microfoane,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, epilatoare medicale portabile,
echipament pentru exerciții fizice, aparate
de masaj, aparate pentru masaje estetice,
dispozitive pentru masajul corporal, aparate
cu vibrații pentru masaj, aparate terapeutice
cu dispozitive de masaj, aparate de masaj
acționate electric, aparate de masaj pentru
picioare, aparate non-electrice pentru masaj,
aparate de masaj pentru scalp, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
spate, aparate de masaj pentru ochi, scaune de
masaj cu aparate de masaj incorporate, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate
de masaj prin împachetări termice, aparate de
masaj de uz personal, aparate electrice pentru
masaje de înfrumusețate, aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, aparat de masaj
anticelulitic, aparate pentru vibromasaj , aparate
de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic, dezumidificatoare, umidificatoare,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de măsurat temperatura
de uz medical, aparate pentru măsurarea

tensiunii arteriale, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienț, aparate
pentru tratarea acneei, lasere de uz medical,
instrumente de tratament cu lumină laser
pentru uz medical, aparate medicale pentru
tratamente cutanate cu folosirea laserului,
separatoare ortopedice pentru degetele de
la picioare, corsete pentru uz terapeutic,
aparate de ozonizare de uz medical, dușuri
bucale electrice, dispozitive pentru mobilitate,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete.
11. Instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, instalații sanitare
și de baie, robinete de apă controlate electric,
aparate electrice pentru duș, dușuri electrice,
dușuri exterioare pentru îmbăiere, aparate de
iluminat și reflectoare, dispozitive de iluminare
ale vehiculelor și reflectoare, aprinzătoare,
luminatoare led, leduri ambientale, benzi cu led,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aparate pentru fumigații, cu excepția celor
de uz medical, vaporizatoare faciale (saune),
ventilatoare electrice de uz personal, saci
electrici pentru încălzirea picioarelor, încălzitoare
de buzunar, uscătoare de păr, uscătoare de
păr portabile, lămpi alimentate cu energie
solară, lanterne solare, aparate de iluminat
cu celule solare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
băi de abur, saune și spa-uri (bazine), saune
faciale, echipament de tratare a aerului,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
mașini pentru prepararea vatei de zahăr,
proiectoare, aparate de proiecție, lumini de
veghe (altele decât lumânări), instalații pentru
purificare, desalinizare și climatizarea apei,
cutii cu filtru pentru purificarea apei, instalații
pentru purificarea apei, aparate de purificare a
apei, filtre pentru purificarea apei, aeroterme,
aeroterme electrice (de uz casnic), instrumente
pentru măsurarea greutății, instrumente pentru
măsurarea distanțelor și dimensiunilor, accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de
apă și gaz, aparate pentru bronzat, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, filtre pentru uz industrial și casnic.
14. Instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri sportive, ceasuri pentru activități
sportive, ceasuri cu brățară, broșe (bijuterii),
podoabe (bijuterie), bijuterii, articole de bijuterie,
ceasornice și ceasuri de mână, cutii pentru
bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
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ceasuri, ceasuri deșteptătoare electronice,
ceasuri digitale comandate electronic.
16. Obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, materiale
pentru filtrare din hârtie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, ustensile de scris
și ștampilat, mașini de birou, echipament pentru
educație/învățământ, cărți, adezivi, hârtie și
carton, suporturi pentru bani, produse din hârtie
de unică folosință
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
materiale și articole izolante și opritoare,
stropit (furtunuri de -), folie din plastic pentru
împachetare, protecție sau umplere (alta decât
cea folosită pentru ambalare), materiale pentru
amortizare și ambalare, amortizoare pentru
vibrații
20. Mobilă și mobilier, rafturi metalice (mobilier),
birouri și mese, paturi, așternuturi, saltele și
perne, adăposturi și paturi pentru animale,
șezlonguri, scaune, mobilier gonflabil, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, pensule de uz cosmetic,
articole pentru curățarea dentară, distribuitoare
de pastă de dinți, dozatoare de săpun,
dispozitive pentru săpun lichid, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, suporturi pentru
uscarea vaselor, mașini de făcut tăiței, acționate
manual, aparate non-electrice de făcut paste
făinoase, pentru uz casnic, aparate pentru gatit,
accesorii de baie respectiv perii de toaleta,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi electrice,
ligheane / ciubere pentru spălarea rufelor,
coşuri pentru deşeurile din hârtie, aparat cu
jet de apă pentru curăţarea dinţilor şi gingiilor,
mănuşi abrazive pentru curăţat pielea, articole
de grădinărit, pulverizatoare pentru furtunuri
de grădină, mănuși de grădinărit, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, dispensere de șervețele din

celuloză, de uz casnic, aparat pentru parfumarea
aerului, articole pentru animale, perii pentru
animale de companie, mănușă de toaletat
animale de companie, cuști pentru animale de
companie, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, dispozitive cu ultrasunete pentru
îndepărtarea țânțarilor, difuzoare cu fișă de
contact pentru repelente de țânțari, aparate
electrice pentru omorârea insectelor, stropitori,
capete de stropitori, duze de furtun pentru
stropit, mopuri, găleți pentru mop, capete de
mop, găleți pentru mop prevăzute cu storcător
pentru mop, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă.
22. Produse confecționate din produse textile și
fibre, curele și benzi pentru prindere, nemetalice,
hamace, fibre textile brute și înlocuitori, materiale
pentru umplere și capitonare.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, lenjerie, lenjerie de pat și pături,
produse textile pentru bucătărie și masa,
materiale textile pentru baie, materiale țesute
sub formă de plasă, plase de țânțari, plase contra
țânțarilor, plase de protecție împotriva insectelor,
huse pentru mobila, cuverturi pentru canapea,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, produse de filtrare din material textile
27. Aparate de curățat cu aburi, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, tapet
28. Articole și echipament de sport,
echipamente pentru sport, jucării, jocuri și
articole de joacă, jucării antistres, trambuline,
prăștii, jocuri de masă și aparate de jocuri
de noroc, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de crăciun
artificiali, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, aparate pentru jocuri video,
jocuri electronice de tip arcade și aparate de
jocuri electronice, sănii (articole de sport), plase
(articole de sport), aparate pentru antrenament
sportiv, articole și echipamente pentru vânătoare
și pescuit, roboți de jucărie inteligenți, roboți
de jucărie, jucării adaptate pentru activități
educative, mese pentru fotbal de masa, jucării
gonflabile pentru piscină, piscine gonflabile
pentru agrement, castele gonflabile pentru copii,
jucării gonflabile, seturi de bucătărie de jucărie,
corturi de joacă, costume de carnaval pentru
copii, microfoane de jucărie
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), țigări, țigarete, trabucuri și alte
articole pentru fumători gata de utilizare, tutun
vrac, de rulat și de pipă, arome pentru
tutun, articole pentru uz cu tutun, recipiente
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și umidificatori pentru tutun, vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome
și soluții pentru acestea, dispozitive pentru
injectarea tutunului in tuburile de hartie
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare

───────

(210) M 2021 02185
(151) 17/03/2021
(732) MOLDOVEANU MIHAITA

DRAGOS, STR VALUL CETATII,
NR 37B, JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130093,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

SOLARINO RESIDENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliara (constructii )

───────

(210) M 2021 02186
(151) 17/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MIREASA PENTRU FIUL MEU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
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conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 02187
(151) 17/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

POVESTE DE NUNTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de

clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────
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(210) M 2021 02189
(151) 17/03/2021
(732) GOLDEN WINE DISTRIBUTION

S.R.L, STR. RUDULUI NR.110,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100310, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

GOLDEN WINE WG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02190
(151) 17/03/2021
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.,

STR. ION TUCULESCU, NR. 19,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031611,
ROMANIA

(540)

Дети О Главном
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producţia de programe radio şi
de televiziune, producţia de spectacole,
furnizarea de programe de televiziune,

nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, divertisment de
televiziune, servicii de divertisment, servicii
de amuzament, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live.

───────

(210) M 2021 02193
(151) 17/03/2021
(732) RAZVAN-ADRIAN AILENEI,

STRADA PETOFI SANDOR NR.
1B, JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
ELENA GHENOIU, CAL. GIULESTI
NR. 52, SC. D ET. 5, AP. 123,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
ANDREI GATU, CAL. DOROBANTI
NR. 152, BL. 14, SC. 2, ET. 2,
AP. 80, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
COSTIN CRETULESCU, STRADA
INTRE GARLE NR. 4A, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MUZE Asociatia pentru
Teatru-Film-Muzica-Dans

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#5E05C8), galben (HEX #FFF100),
roz (HEX #EE68A7), albastru (HEX
#05ADE6), verde (HEX #00A54F),
roșu (HEX #EE2D32), portocaliu (HEX
#EF9900)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Activități culturale, cursuri de muzică,
predare de lecții muzicale prin cursuri prin
corespondență, producție și coordonare de
exerciții pentru cursuri și programe de muzică,
spectacole de dans, organizare de spectacole
de dans, prezentare de spectacole de dans în
direct, producție de spectacole de divertisment
cu dansatori și cântăreți, producții de teatru,
prezentare de piese de teatru, cursuri de dans,
cursuri de dans pentru adulți, cursuri de dans
pentru copii, servicii de educație juridică.
45. Consultanță juridică privind drepturile de
proprietate intelectuală, furnizarea de informații
juridice.

───────

(210) M 2021 02194
(151) 17/03/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI, NR. 89, JUDETUL
VALCEA, SAT ULMETEL, COMUNA
PAUSESTI- MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SanoVita WELLNESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13

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

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparare abrazive, săpunuri, parfumerie,

uleiuri esențiale, produse cosmetice, loțiuni
pentru păr, pastă de dinți, uleiuri naturale
de uz cosmetic, produse cosmetice naturale,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
uleiuri de uz cosmetic, extracte din plante de
uz cosmetic, cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru ingrijirea pielii,
loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului.
5. Plasturi și materiale de pansat, dezinfectanţi,
toate produsele menţionate mai sus nu pentru
uz în medicina dentară, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide,
suplimente pe baza de plante, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente nutritive nu
de uz medical, antioxidanti derivati din miere,
suplimente alimentare pe baza de pudra de acai,
suplimente alimentare, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar in dieta, suplimente
dietetice si nutritive, fibre dietetice care ajuta
digestia, preparate dietetice si alimentare,
batoane care inlocuiesc o masa, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, suplimente
alimentare pe baza de laptisor de matca,
suplimente alimentare pe baza de germeni
de grau, polen de albine de uz nutraceutic,
suplimente dietetice cu proteine de soia, bãuturi
pe bazã de vitamine, vitamine gumate, preparate
cu minerale și vitamine, vitamine și preparate
cu vitamine, preparate cu amestec de vitamine,
tablete de vitamine, preparate cu vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare.
29. Batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de nuci și semințe, batoane nutritive
pe bază de soia, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
și fructe cu coajă lemnoasă procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe tăiate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, gustări pe bază de tofu,
lapte de orez, lapte de soia, lapte de migdale,
fulgi de cocos, băuturi pe bază de lapte de
cocos, lapte de cocos, unt de cocos, semințe
procesate, pateu vegetal, unt de arahide, ulei de
arahide, lapte de arahide, arahide, boabe, ulei de
floarea-soarelui comestibil, uleiuri comestibile,
linte uscata, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia preparate, legume
amestecate, legume procesate, chipsuri de
legume, paste de legume, legume conservate,
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fistic preparat, alune de padure preparate,
semințe de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, pateuri vegetale, boabe de mazare
galbena, naut, preparat, pastă de naut.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituți alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe bază de grâu, orez expandat, biscuiți de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conțin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conțin
tărâțe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conținând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahar
și miere, ceai, semințe de cereale procesate,
paste fainoase alimentare, paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, zahar brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, faina,
gluten din grau uscat, produse apicole, faina de
soia pentru mâncare, sare, faina de naut, faina
de hrișcă, preparate din tărâțe pentru consum
uman, biscuiți, covrigei.
31. Fistic proaspăt, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi, mei nepreparat, semințe
neprocesate, hrișcă nepreparată, quinoa
nepreparată, nuci comestibile (neprelucrate),
linte proaspată, năut proaspăt, alune caju
proaspete, semințe de fructe, boabe de soia
proaspete, migdale (fructe), alune, proaspete,
semințe de floarea-soarelui, semințe de in
nepreparate, susan comestibil, neprelucrat,
semințe de chia neprocesate.
32. Băuturi pe bază de nuci și de soia, băuturi
nealcoolice pe bază de fructe, smoothie (băuturi
nealcoolice din fructe), băuturi nealcoolice
constând dintr-un amestec de fructe și sucuri de
legume, băuturi nealcoolice din legume, băutură
racoritoare din ghimbir, băuturi nealcoolice care
constau în principal din sucuri de fructe, amestec
de sucuri de fructe, prafuri pentru prepararea de
băuturi, băuturi nealcoolice pe bază de cocos.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerț cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale și batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcții administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
musli, batoane de ovăz, batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la vitamine și preparate cu vitamine, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
suplimente alimentare, regruparea în interesul
terților a produselor din clasele 3, 5, 29, 30, 31
si 32, pentru a permite terților să le compare
si sa le achiziționeze în mod convenabil,
aceste servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor online, magazinelor fizice, siteurilor
de socializare.
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare și depozitare de bunuri,
ambalare de produse alimentare, servicii de
distribuție, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul.
41. Servicii educative, de divertisment, si
sportive, organizare de conferinte, expozitii si
concursuri cu scop cultural, educațional sau de
divertisment, servicii de scriere pentru bloguri,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii pentru publicarea
de ghiduri, servicii educative cu privire la terapia
de frumusețe, formare privind sănătatea și starea
de bine, cursuri de nutriție (nemedicale), servicii
educative în domeniul nutriției.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, consultații
privind rețetele de gătit, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii contractuale de alimentație,
servicii pentru furnizarea de alimente și băuturi,
pregătirea și furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, servire de alimente și băuturi.
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, toate serviciile menţionate
mai sus nu pentru medicină dentară, servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale, licențierea
conceptelor de franciză (servicii juridice).

───────

(210) M 2021 02195
(151) 17/03/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

neo FLOREASCA LAKE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu

public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2021 02197
(151) 17/03/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

neo TIMPURI NOI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
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media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2021 02198
(151) 17/03/2021
(732) ION HRISTESCU, STR. POPA

TATU NR. 70, ET. 2, AP. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ve VRĂJITOAREA ELECTRICĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 02.03.23; 01.01.01; 01.01.05

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────
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(210) M 2021 02199
(151) 17/03/2021
(732) ION HRISTESCU, STR. POPA

TATU NR. 70, ET. 2, AP. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MAŞINA DE FABRICAT zei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 02.01.23; 24.09.03

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 02200
(151) 17/03/2021
(732) CĂTĂLIN MUREȘAN, STR.

I.C.DRAGUSANU 9A, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550026, SIBIU, ROMANIA
DIANA MARIA MUREȘAN, STR.
I.C.DRAGUSANU 9A, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550026, SIBIU, ROMANIA

(540)

Siebenburgen Reisen

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

39. Servicii de turism, servicii specifice agențiilor
de turism și servicii de rezervări.

───────

(210) M 2021 02201
(151) 17/03/2021
(732) CAMPER TEAM SRL, BD CAMIL

RESSU NR. 35, BL. N5, SC. 2,
SP. 80, BUCUREŞTI, 031741,
ROMANIA

(540)

Camper Team ;
www.camperteam.ro

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

37. Servicii de reparare și întreținere de
echipamente de camping, tinichigerie (reparaţii),
vopsire și lăcuire, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, întreținere și reparații
de autovehicule pentru transportul de pasageri.
39. Furnizare de vehicule închiriate pentru
transportul de pasageri, închiriere cu contract
de autovehicule, închiriere de automobile-
caravană, organizare de închirieri auto incluse
în pachetele de vacanță, servicii de închiriere
de autovehicule, servicii de închirieri de
autovehicule.

───────
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(210) M 2021 02202
(151) 17/03/2021
(732) MIR AKSARAY SRL, STR. TEPES

VODA, NR. 130, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Lushi Lush

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.03.20

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

24. Produse textile și înlocuitori, produse de
filtrare din material textil, materiale textile,
lenjerie de uz casnic, lenjerie de pat și pături,
materiale textile pentru baie, produse textile
pentru bucătărie și masă, așternuturi de pat
(lenjerie), prosoape, pături pentru bebeluși,
lenjerie de pat pentru bebeluși, materiale textile
pentru schimbarea scutecelor pentru bebeluși,
săculeți de dormit pentru bebeluși, saci de dormit
pentru bebeluși, prosoape (materiale textile)
folosite pentru bebeluși.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru copii
mici, lenjerie intimă și de noapte, halate pentru
botez, robă de botez, costume de bebeluși,
trusouri si haine pentru botez, trusouri (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte de
exterior pentru bebeluși, lenjerie de corp pentru
bebeluși.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, jocuri de masă

și aparate de jocuri de noroc, jucării pentru
bebeluși, leagăne pentru bebeluși, zornăitoare
pentru bebeluși care conțin inele de dentiție,
saltele de joacă pentru bebeluși, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, scaune de
leagăn pentru bebeluși.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
intermediere comercială, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu pahare, căni,
biberoane si vase de baut, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, preparate pentru
curățare și odorizante, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse pentru toaletă,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice de
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
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alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele, rucsacuri, genți, articole de șelărie,
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu alimente pentru bebelusi, scutece,
articole de imbracaminte si incaltaminte pentru

bebelusi, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu cutii pentru trusouri
de nou-născuți (din lemn sau plastic), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu trusouri si haine pentru botez.,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu premergătoare pentru bebeluși,
port-bebeuri, cărucioare pentru bebeluși, coșuri
de bebeluși, scaune auto pentru bebeluși,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, cosmetice,
uleiuri pentru bebeluși, pudră pentru bebeluși,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului.

───────

(210) M 2021 02203
(151) 17/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IUBIRI NELEGIUITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
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şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 02204
(151) 17/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LATE NIGHT SHOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
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conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 02205
(151) 17/03/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCURESTII NOI, NR.
140, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Matache Măcelaru'
Mușchi Țigănesc

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

29. Carne și produse din carne, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, carne
conservată, carne ambalată, carne feliată, carne
proaspătă, carne preparată, carne gătită, la
conservă, extracte din carne, carne tocată,
gustări pe bază de carne, feluri de mâncare

preparate din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, înlocuitori
de carne, plăcintă cu carne, pârjoale din
carne, mâncăruri preparate pe bază de carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, produse din carne preparate, umplutură
de carne pentru plăcinte, salam, mezeluri,
babicuri, cârnați, paste de carne.

───────

(210) M 2021 02206
(151) 17/03/2021
(732) INDETAIL ONLINE SRL, BLD.

GHEORGHE SINCAI NR. 6, BL. 2,
SC. C, ET. 1 AP. 63, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040316, ROMANIA

(540)

id indetail

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
articole de parfumerie și odorizante, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, preparate
emoliente (cosmetice), șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, tampoane de curățare
impregnate cu preparate de toaletă.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, aparate pentru
răspândirea aerosolilor (altele decât cele folosite
în scopuri medicale), distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare de prosoape de hârtie,
distribuitoare de lichide pentru utilizare cu sticle,
dispozitive pentru săpun lichid, găleți de plastic
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pentru depozitarea jucăriilor de baie, dozatoare
pentru șampon, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, dozatoare de săpun de mâini,
recipiente pentru săpun, rafturi pentru șampon,
rafturi pentru prosoape, pulverizatoare de uz
casnic, pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
suporturi pentru cosmetice, suporturi pentru
bureți, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi pentru săpun lichid, vase din ceramică.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, agenții de import-export, analiză de
preț, furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare
de informații comerciale consumatorilor, cotații
pentru oferte de licitații, cotații de preț pentru
produse sau servicii, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare, consiliere
cu privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea
de bunuri, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermediere de afaceri
comerciale pentru terți, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
despre metode de vânzare, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, obținere de contracte de

vânzare de produse, pentru alte persoane,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, mediere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu
terți, organizare de tranzacții comerciale
și contracte comerciale, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizare de cumpărări colective, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
analiză a prețurilor, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de comenzi online, servicii de comandă
în contul terților, servicii de comandă (pentru
terți), servicii pentru promovarea exporturilor,
servicii de preluare de comenzi telefonice
pentru terți, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de import și export, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vehicule, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile.

───────

(210) M 2021 02207
(151) 18/03/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI 197, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) BOGDAN ALECU, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BRASOV,
BACAU, 600018, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

nd pharma

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.11.01; 26.01.03; 24.13.02;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17

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

clase:
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă,
articlole medicinale si farmaceutice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2021 02209
(151) 24/03/2021
(732) IULIAN SVAICOVSCHI, STR.

RADOVANU, NR. 11, BL. 44,
SC. 1, ET. 2, AP. 13, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

PMD PERMUNDUM

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

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

14. Accesorii pentru ceasuri, ace de ceasornic,
ace pentru ceasuri, ancore (ceasornicărie),
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, arcuri de ceas, brelocuri în formă
de ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări pentru
ceasuri de mână, cadrane (ceasornicărie),
cadrane pentru ceasornice, cadrane pentru
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ceasuri, cadrane solare, ceasornice, ceasornice
atomice, ceasornice cu radio, catarame pentru
curele de ceas, casete de prezentare pentru
ceasuri, casete de arc cu sistem de blocare a
axului (ceasornicărie), ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasornice și
piese de ceasornic, ceasuri automate, ceasuri
care conțin o funcție de joc, ceasuri care
conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu ceramică, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu embleme, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu lanț, ceasuri cu o funcție
de memorare, ceasuri de birou, ceasuri de
buzunar, ceasuri de cronometrare, ceasuri de
damă, ceasuri de mână cu aparate gps, ceasuri
de mână cu pedometre, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de mână din metale prețioase sau
placate cu acestea, ceasuri de mână din platină,
ceasuri de mână elegante, ceasuri de masă,
ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
ceasuri de sincronizare (ceasuri centrale) pentru
controlul altor ceasuri, ceasuri de șemineu,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri digitale, ceasuri digitale care
includ radiouri, ceasuri digitale cu cronometre
automate, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri din aur, ceasuri din aur laminat, ceasuri
din metale prețioase, ceasuri electrice, ceasuri
industriale, ceasuri mecanice, ceasuri mecanice
cu întoarcere automată, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală, ceasuri pentru asistente,
ceasuri pentru automobile, ceasuri pentru fusuri
orare, ceasuri pentru scufundări, ceasuri în
miniatură, ceasuri placate cu aur, ceasuri și
ceasuri de mână pentru columbofili, ceasuri
solare, ceasuri sportive, cronografe, curele de
ceas din nailon, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, curele de ceas din piele, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, cutii de ceas, indicatori de durată
digitali care afișează temperatura, instrumente
de ceasornicărie având mecanisme cu cuarț,
lanțuri de ceas, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri,
mecanisme de ceasuri, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, pendule, pandantive
pentru lanțuri de ceas, piese de mecanism
de ceas, sticlă de ceas, carcase de ceasuri
de mână, carcase de ceas ca piese de
ceas, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, cutii (adaptate) pentru articole
de ceasornicărie, cutii de prezentare pentru
articole de ceasornicărie, cutii de prezentare

pentru ceasuri, cutii pentru ceasuri (ajustate),
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
huse pentru ceasuri de mână, suporturi
pentru ceasornice, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din sticlă, bijuterii cu diamante,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii din aur, bijuterii din
cositor, bijuterii din cristal, placate cu metale
prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii-pandantive,
bijuterii pentru față, bijuterii prețioase, bijuterii
personale, brățări, brățări (bijuterii), brățări cu
mărgele din lemn, brățări de argint, brățări de
aur, brățări de identificare (bijuterii), brățări de
plastic sub formă de bijuterii, brățări din metale
prețioase, brățări din mărgele, brățări fabricate
din cauciuc sau silicon cu modele sau mesaje,
brățări fabricate din materiale textile brodate
(bijuterii), brățări folosite în scop caritabil, brățări
pentru gleznă, brățări placate cu argint, brățări
placate cu aur, brățări și ceasuri combinate,
broșe (bijuterie), butoni de manșetă din aur,
butoni de manșetă, butoni de manșetă din
imitație de aur, butoni de manșetă din metale
prețioase cu pietre semiprețioase, butoni de
manșetă placați cu argint, butoni din metale
prețioase.
34. Brichete pentru fumători, cremeni pentru
brichete, brichete pentru țigarete, brichete pentru
trabucuri, brichete din metale prețioase, brichete,
din metale prețioase, pietre pentru brichete
pentru fumători, doze de gaz pentru brichete,
brichete (de buzunar) din metale neprețioase,
brichete nu din metal prețios (nu pentru
automobile), brichete pentru țigarete, care nu se
folosesc în vehiculele terestre, brichete, nu din
metale prețioase, butelii cu gaz lichefiat pentru
brichete pentru țigări, pietre pentru aprindere
(cremene), fitiluri pentru brichete, tocuri de
brichetă, tocuri de brichetă, din metale prețioase,
tocuri de brichetă, nu din metale prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: accesorii pentru ceasuri,
ace de ceasornic, ace pentru ceasuri, ancore
(ceasornicărie), aparate pentru cronometrarea
evenimentelor sportive, arcuri de ceas, brelocuri
în formă de ceas, ceasuri cu brățară, brățări de
ceas, brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări pentru
ceasuri de mână, cadrane (ceasornicărie),
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cadrane pentru ceasornice, cadrane pentru
ceasuri, cadrane solare, ceasornice, ceasornice
atomice, ceasornice cu radio, catarame pentru
curele de ceas, casete de prezentare pentru
ceasuri, casete de arc cu sistem de blocare a
axului (ceasornicărie), ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasornice și
piese de ceasornic, ceasuri automate, ceasuri
care conțin o funcție de joc, ceasuri care
conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu ceramică, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu embleme, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu lanț, ceasuri cu o funcție
de memorare, ceasuri de birou, ceasuri de
buzunar, ceasuri de cronometrare, ceasuri de
damă, ceasuri de mână cu aparate GPS, ceasuri
de mână cu pedometre, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de mână din metale prețioase sau
placate cu acestea, ceasuri de mână din platină,
ceasuri de mână elegante, ceasuri de masă,
ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
ceasuri de sincronizare (ceasuri centrale) pentru
controlul altor ceasuri, ceasuri de șemineu,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri digitale, ceasuri digitale care
includ radiouri, ceasuri digitale cu cronometre
automate, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri din aur, ceasuri din aur laminat, ceasuri
din metale prețioase, ceasuri electrice, ceasuri
industriale, ceasuri mecanice, ceasuri mecanice
cu întoarcere automată, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală, ceasuri pentru asistente,
ceasuri pentru automobile, ceasuri pentru fusuri
orare, ceasuri pentru scufundări, ceasuri în
miniatură, ceasuri placate cu aur, ceasuri și
ceasuri de mână pentru columbofili, ceasuri
solare, ceasuri sportive, cronografe, curele de
ceas din nailon, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, curele de ceas din piele, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, cutii de ceas, indicatori de durată
digitali care afișează temperatura, instrumente
de ceasornicărie având mecanisme cu cuarț,
lanțuri de ceas, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri,
mecanisme de ceasuri, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, pendule, pandantive
pentru lanțuri de ceas, piese de mecanism
de ceas, sticlă de ceas, carcase de ceasuri
de mână, carcase de ceas ca piese de
ceas, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, cutii (adaptate) pentru articole
de ceasornicărie, cutii de prezentare pentru

articole de ceasornicărie, cutii de prezentare
pentru ceasuri, cutii pentru ceasuri (ajustate),
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
huse pentru ceasuri de mână, suporturi
pentru ceasornice, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din sticlă, bijuterii cu diamante,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii din aur, bijuterii din
cositor, bijuterii din cristal, placate cu metale
prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii-pandantive,
bijuterii pentru față, bijuterii prețioase, bijuterii
personale, brățări, brățări (bijuterii), brățări cu
mărgele din lemn, brățări de argint, brățări
de aur, brățări de identificare (bijuterii), brățări
de plastic sub formă de bijuterii, brățări din
metale prețioase, brățări din mărgele, brățări
fabricate din cauciuc sau silicon cu modele
sau mesaje, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brățări folosite în scop
caritabil, brățări pentru gleznă, brățări placate
cu argint, brățări placate cu aur, brățări și
ceasuri combinate, broșe (bijuterie), butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă, butoni de
manșetă din imitație de aur, butoni de manșetă
din metale prețioase cu pietre semiprețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni
din metale prețioase, brichete pentru fumători,
cremeni pentru brichete, brichete pentru țigarete,
brichete pentru trabucuri, brichete din metale
prețioase, brichete, din metale prețioase, pietre
pentru brichete pentru fumători, doze de gaz
pentru brichete, brichete (de buzunar) din metale
neprețioase, brichete nu din metal prețios (nu
pentru automobile), brichete pentru țigarete,
care nu se folosesc în vehiculele terestre,
brichete, nu din metale prețioase, butelii cu gaz
lichefiat pentru brichete pentru țigări, cremene,
fitiluri pentru brichete, tocuri de brichetă, tocuri
de brichetă, din metale prețioase, tocuri de
brichetă, nu din metale prețioase, marketing
promoțional, distribuirea de mostre de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
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de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 02214
(151) 18/03/2021
(732) AUGUSTA-LORENA VOICHITA,

ALE.DANUBIUS, NR. 1, BL. XF7,
SC. 3, AP. 3, JUD. MEHEDINŢI,
DROBETA -TURNU SEVERIN,
MEHEDINȚI, ROMANIA

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

(540)

CHIMIA CU AUGUSTA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 03.13.05

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

clase:
9. Software educational, software educațional
de calculator pentru copii, software descărcabil,
software pentru gestiunea documentelor,

aplicații software descărcabile de tipul
business intelligence, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
software pentru cursuri virtuale, software
pentru predare, aparate și instrumente pentru
predare, aparate și instrumente pentru predare
și instruire, programe de calculator pentru
accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele de
date online.
41. Educație, furnizare de cursuri educaționale,
servicii educaționale și de predare, organizare
de cursuri prin metode de invățare programată,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de imagini online
nedescărcabile, furnizare de poze online
nedescărcabile, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizarea de instruire
online, furnizarea de tutoriale online, furnizare
de informații despre învățământ online, educatie,
servicii de educatie, si anume furnizarea online
de cursuri, pregatire,teste,lectii pentru elevi si
student in domeniul chimiei, cursuri de sprijin
pentru invatarea chimiei, furnizare de seminare
online de formare, furnizare de cursuri de
instruire online, servicii de învățământ la distanță
oferite online.
42. Consultanță în domeniul chimiei, servicii in
domeniul chimiei.

───────

(210) M 2021 02216
(151) 18/03/2021
(732) RESTAURANT 1896 SRL, STR.

OBCINA MARE 9, BLOC Z 26 ET
7 AP 46, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061592, ROMANIA

(540)

1896 BRASSERIE LOUNGE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

43. Servicii de alimentație publică, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02217
(151) 18/03/2021
(732) JOBS.BG EOOD, 26 RAIKO

ALEKSIEV STR, BL. 3, ENTR. 2,
GROUND FLOOR, SOFIA, 1113,
BULGARIA

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

(540)

dev.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.09

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

35. Publicitate, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, servicii de aşezare în pagină
(layout) în scopuri publicitare, publicitate de tip

pay-per-click (PPC), reactualizarea materialelor
publicitare, publicare de texte publicitare,
redactare de texte publicitare, prelucrare
de texte, publicitate în vederea recrutării
personalului, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, închiriere de spații publicitare,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul publicității, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă
(agenții de plasare), servicii de asistență
oferită persoanelor disponibilizate de către
companie (outplacement), consultanță pentru
probleme legate de personal, recrutare de
personal, testare psihologică pentru selectarea
personalului, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de informații privind oportunitățile
profesionale și de carieră, servicii de consultanță
în materie de angajare de forță de muncă privind
personalul care prelucrează date, servicii de
revista presei, furnizare de informații de afaceri
prin intermediul unui site, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, furnizarea de
informații comerciale, date referitoare la afaceri,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de marketing, marketing pentru evenimente,
marketing în cadrul publicării de software,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, compilații statistice, analiza
statisticilor studiului de piață, studii de piață,
investigații pentru afaceri, cercetări pentru
afaceri, cercetare în domeniul publicității,
servicii de recuperare de date privind
cercetarea pieței, prestarea de servicii de
piață inteligentă, prelucrare de date, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, organizare și realizare de evenimente
publicitare, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale.
38. Furnizarea de chartroom pe internet,
furnizare de spații de chat online pentru
transmiterea de mesaje, comentarii și conținut
multimedia între utilizatori, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, furnizarea
de forumuri online, furnizarea accesului la
forumuri pe internet, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, comunicare electronică prin
spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
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alte suporturi media, transmitere de mesaje
și de imagini cu ajutorul calculatorului, servicii
de comunicații electronice prin intermediul
calculatorului, servicii interactive de comunicații,
furnizare de linkuri către fișiere video, servicii
de portaluri de telecomunicații, transmitere de
informații în scopuri de afaceri, comunicații
printr-o rețea de calculator globală sau internet,
furnizarea accesului la platforme sau portaluri pe
internet, furnizarea accesului la blog-uri, acces la
continuț, pagini de internet și portaluri, furnizarea
accesului și închirierea de timpi de acces la baze
de date computerizate, transmisie de podcasturi,
furnizarea unui avizier interactiv online,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, furnizarea accesului utilizatorilor la
motoare de căutare, furnizarea accesului
utilizatorilor la o rețea globală de calculatoare
și la site-uri online care conțin informații
despre diverse subiecte, mesaje electronice,
buletine electronice (telecomunicații), servicii
de exploatare a rețelelor locale, servicii de
mesagerie web, transmisie continuă (streaming)
de material audio, video și audiovizual printr-
o rețea globală de calculatoare, transmisie de
știri și informații de actualitate, transmisie de știri
la organizațiile care difuzează știri, transmitere
electronică de știri, servicii de agenții de presă,
servicii de agenții de știri electronice.
41. Servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare și coordonare
de concerte, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale,
informații în materie de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
planificarea de recepții (divertisment), servicii de
cluburi (divertisment sau educație), organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
furnizare de divertisment online sub formă
de turnee de jocuri, publicare de calendare
de evenimente, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, furnizare
de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, publicare de manuale
de instruire, servicii de educație și pregătire
profesională, orientare profesională (consiliere
în domeniul educației sau formării), formare
complementară, organizarea și conducerea
de workshop-uri, organizarea și conducerea
de seminarii, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, informații în

materie de educație, servicii de reporteri
de știri, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, fotoreportaje, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, formarea echipelor (educație),
coaching personal (formare), instruire cu privire
la dezvoltarea personală, publicare online de
ziare electronice, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia a
ziarelor.
45. Servicii de rețele de socializare on-line,
servicii de rețele sociale online accesibile
prin aplicații mobile descărcabile, servicii
matrimoniale, servicii pe internet de întâlniri,
de găsirea partenerului și de prezentări
personale, mediere, servicii de informare
juridică în materie de standarde comerciale,
cercetare și analiză politică, furnizare de
informații judiciare, cercetări juridice, servicii de
pregătire a documentelor juridice, pregătirea de
rapoarte juridice, licențierea de baze de date
(servicii juridice), servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
înregistrare de nume de domenii (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), consultanță
privind acordarea de licențe pentru software
de calculator, consultanță privind înregistrarea
de nume de domenii, închiriere de nume de
domeniu de internet, consultanță în domeniul
siguranței la locul de muncă, investigații cu
privire la antecedente ale persoanelor, servicii de
cercetare a antecedentelor în scopul angajării.

───────
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(210) M 2021 02218
(151) 18/03/2021
(732) HISPANIA CONSULTING SRL,

STR. LASCĂR CATARGI, NR. 20,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

HC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.18

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

6. Articole de fierărie, articole de feronerie,
mânere metalice, mânere sferice din metal,
mânere metalice pentru sertare, mânere din
metale comune pentru sertare, mânere metalice
pentru uși, mânere trăgătoare metalice pentru
uși, mânere de ferestre, din metal, mânere de
uși din metale comune, accesorii din metal
pentru mânere de uși, rotile pentru mobilă,
grinzi metalice, traverse metalice, rotile metalice
pentru pat, colţare metalice pentru mobilă,
opritoare metalice pentru uşi, opritoare metalice
pentru uşă, neelectrice, arcuri metalice pentru
uşă, neelectrice, tăblii metalice pentru uşi,
zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare
de uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi
din metal, rame de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice pentru
uşi, uşi metalice, fitinguri metalice pentru
ferestre, fitinguri metalice pentru mobilă, fitinguri
metalice pentru paturi, uşi pliante metalice,

role metalice pentru mobilă, balamale metalice,
cârlige (feronerie), feronerie, articole metalice,
de mică dimensiune, grilaje din fier pentru uşi,
chei metalice, butoane rotative metalice, etichete
metalice, încuietori metalice, zăvoare metalice,
uşi pliante din metal, opritoare metalice, uşi
batante din metal, elemente de fixare metalice de
perete, opritoare metalice pentru ferestre.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management, organizare și administrare a
afacerilor, lucrări de birou, servicii de informare
a consumatorilor, servicii publicitare, servicii de
marketing și promoționale, organizare de târguri
și expoziții cu scop comercial sau publicitar,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu mobilă, servicii de comerţ în legătură cu
articole de mobilier, servicii de comerţ în legătură
cu scaune, servicii de comerţ în legătură cu
fotolii, servicii de comerţ în legătură cu canapele,
servicii de comerţ în legătură cu oglinzi, servicii
de comerţ în legătură cu tablouri, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de iluminat
și reflectoare, servicii de comerţ în legătură
cu decoraţiuni, servicii de comerţ în legătură
cu decoraţiuni metalice, servicii de comerţ în
legătură cu decoraţiuni din cristal, servicii de
comerţ în legătură cu veselă, servicii de comerţ
în legătură cu flori artificiale, servicii de comerţ
în legătură cu ghivece şi suporturi pentru flori,
servicii de comerţ în legătură cu flori, servicii
de comerţ în legătură cu decoraţiuni florale,
servicii de comerţ în legătură cu plante, servicii
de comerţ în legătură cu covoare, servicii
de comerţ în legătură cu perne, servicii de
comerţ în legătură cu instalații sanitare, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi pentru
uscarea vaselor, servicii de comerţ în legătură
cu articole de fierărie, servicii de comerţ în
legătură cu articole de feronerie, servicii de
comerţ în legătură cu mânere, servicii de comerţ
în legătură cu mânere metalice, servicii de
comerţ în legătură cu mânere sferice din metal,
servicii de comerţ în legătură cu mânere metalice
pentru sertare, servicii de comerţ în legătură
cu mânere din metale comune pentru sertare,
servicii de comerţ în legătură cu mânere metalice
pentru uși, servicii de comerţ în legătură cu
mânere trăgătoare metalice pentru uși, servicii
de comerţ în legătură cu mânere de ferestre,
din metal, servicii de comerţ în legătură cu
mânere de uși din metale comune, servicii de
comerţ în legătură cu accesorii din metal pentru
mânere de uși, servicii de comerţ în legătură
cu rotile pentru mobilă, servicii de comerţ în
legătură cu grinzi metalice, servicii de comerţ
în legătură cu traverse metalice, servicii de
comerţ în legătură cu rotile metalice pentru pat,
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servicii de comerţ în legătură cu colţare metalice
pentru mobilă, servicii de comerţ în legătură cu
opritoare metalice pentru uşi, servicii de comerţ
în legătură cu opritoare metalice pentru uşă,
neelectrice, servicii de comerţ în legătură cu
arcuri metalice pentru uşă, neelectrice, servicii
de comerţ în legătură cu tăblii metalice pentru
uşi, servicii de comerţ în legătură cu zăvoare
metalice pentru uşi, servicii de comerţ în legătură
cu deschizătoare de uşi din metal, neelectrice,
servicii de comerţ în legătură cu tocuri de uşi din
metal, servicii de comerţ în legătură cu rame de
uşi din metal, servicii de comerţ în legătură cu
fitinguri metalice pentru uşi, servicii de comerţ
în legătură cu încuietori metalice pentru uşi,
servicii de comerţ în legătură cu uşi metalice,
servicii de comerţ în legătură cu fitinguri metalice
pentru ferestre, servicii de comerţ în legătură
cu fitinguri metalice pentru mobilă, servicii de
comerţ în legătură cu fitinguri metalice pentru
paturi, servicii de comerţ în legătură cu uşi
pliante metalice, servicii de comerţ în legătură cu
role metalice pentru mobilă, servicii de comerţ
în legătură cu balamale metalice, servicii de
comerţ în legătură cu cârlige (feronerie), servicii
de comerţ în legătură cu feronerie, servicii de
comerţ în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ în legătură cu
grilaje din fier pentru uşi, servicii de comerţ în
legătură cu chei metalice, servicii de comerţ în
legătură cu butoane rotative metalice, servicii
de comerţ în legătură cu etichete metalice,
servicii de comerţ în legătură cu încuietori
metalice, servicii de comerţ în legătură cu
zăvoare metalice, servicii de comerţ în legătură
cu uşi pliante din metal, servicii de comerţ în
legătură cu opritoare metalice, servicii de comerţ
în legătură cu uşi batante din metal, servicii
de comerţ în legătură cu elemente de fixare
metalice de perete, servicii de comerţ în legătură
cu opritoare metalice pentru ferestre.

───────

(210) M 2021 02219
(151) 18/03/2021
(732) VERONICA PETRUT,

STR.GAROAFEI, NR.5, SC.B,
AP.22, JUDEŢ BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA
GAVRILA URS, STR.1
DECEMBRIE, NR.4, SC.A, AP.9,
JUDEŢ BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

WTF WAY TOO FAR
ROCK FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare si dirijare de concerte, organizare de
spectacole cu scop educaţional, cultural sau de
divertisment.

───────
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(210) M 2021 02221
(151) 18/03/2021
(732) MARIANA MANTA, STR. MATEI

BASARAB NR. 24, AP.1, JUD.
BRASOV, BRASOV, 500008,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL
AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. LUNGA NR. 270,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

mm MARA MANTA
DESIGNER DE SUFLETE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 02.03.01; 05.01.16; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 26.05.01

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

clase:
42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
servicii de design interior și exterior, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
de design interior bazat pe principiile feng shui,
servicii de informare și consiliere în domeniul
design-ului interior, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, consultanță în arhitectură,
proiectarea de decorațiuni interioare, design
de arte grafice, design grafic pentru materiale
promoționale.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de aromaterapie, servicii de saloane de
înfrumusețare, îngrijirea sănătății, servicii de

sănătate prin apa (spa), servicii de centre
de sănătate, examinare medicală (screening),
grădinărit peisagistic, proiectare peisagistică,
manichiură, masaj, fizioterapie, servicii de
psiholog, terapie logopedică, servicii de terapie,
servicii de machiaj, terapie ayurvedică, servicii
de terapie luminoasă.
45. Consultanță în astrologie, servicii de
cartomanție, servicii matrimoniale, servicii
de interpretare a cărților de tarot,
cercetare genealogică, previziuni astrologice și
numerologie, servicii de agenție matrimonială,
investigații privind trecutul persoanelor,
planificarea si organizarea ceremoniilor de
nuntă, consultanță spirituală.

───────

(210) M 2021 02223
(151) 18/03/2021
(732) START FINANCE SOLUTIONS,

STR ALEXANDRU VLAHUTA, NR
1, BLOC M49, SCARA 2, ETAJ 5,
APARTAMENT 58, BUCURESTI
SECTOR 3, 031021, ROMANIA

(540)

START Finance

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.05.01; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară.
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42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2021 02225
(151) 18/03/2021
(732) UTOPIA FISHING S.R.L.,

ȘOSEAUA BERCENI NR.25, BL.
38, SC. 2, ET.2. AP.34, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Utopia Baits

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.05; 29.01.13

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

clase:
28. Cutii cu nade pentru pescuit (articole de
pescuit), momeli mirositoare pentru vânătoare
sau pescuit, plute pentru pescuit, plase pentru
pescuit, echipament de pescuit, instrumente de
pescuit, cârlige de pescuit, harpoane pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, nade pentru
pescuit, momeală artificială pentru pescuit, cutii
de insecte pentru pescuit (articole de pescuit),
mincioguri de pescuit, senzori de mușcătură
(pescuit), juvelnice (unelte de pescuit), nadă
artificială de pescuit, greutăți de plumb pentru
pescuit, cutii de ustensile pentru pescuit,
muște artificiale folosite pentru pescuit, momeli
pentru vânătoare sau pescuit, săculeți cu
momeală pentru catapulte de pescuit, alarme

de mușcătură pentru pescuitul cu undița,
indicatoare de mușcătura peștelui pentru pescuit
la copcă, indicatoare de presiune electronice
folosite la pescuitul cu undiță.
31. Momeli vii, momeli comestibile, momeli vii
pentru pești, hrană pentru pești, momeală de
pescuit uscată prin înghețare.

───────

(210) M 2021 02226
(151) 18/03/2021
(732) ONE GADGET S.R.L., STR.

NEAGOE BASARAB NR. 14,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100164, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SHOPXL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor.

───────

(210) M 2021 02227
(151) 18/03/2021
(732) INGENIOUS IDEAS S.R.L.,

STRADA TURNU MAGURELE NR
9, BL R12, SC 1, ET 8, APT 35,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041704,
ROMANIA

(540)

managenius

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 24.15.01

(591) Culori revendicate:mov (HEX #5a5aff)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software descărcabile, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice.
16. Hârtie și carton, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
materiale pentru filtrare din hârtie.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.
45. Servicii juridice, servicii politice şi anume:
servicii de reprenzentare juridică, cercetări
juridice, organizarea de reuniuni politice cu scop
social, de protecţie, de mediere, cluburi de
întâniri, servicii de siguranță, salvare, securitate
și control.

───────

(210) M 2021 02228
(151) 18/03/2021
(732) ROMEDUCON SRL, STRADA

EMIL GÂRLEANU NR. 11, BL.
A8, SCARA 1, ETAJ 4, AP. 15,
SECTORUL 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

anzan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, alarme acustice, alarme
sonore, actinometre, adaptoare electrice, maşini
de adunat, antene, aerometre, aparate de
analiză a aerului, sonerii de alarmă, electrice,
alarme, altimetre, ampermetre, amplificatoare,
tuburi de amplificare, supape de amplificare,
anemometre, (film de) desene animate,
baterii anodice, roboţi telefonici, ochelari
anti-orbire, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), receptoare audio şi
video, interfeţe audio, mixere audio, aparatură
didactică audiovizuală, instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane), balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
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de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, încărcătoare de
baterii, sonerii (dispozitive de avertizare),
binocluri, cabluri, electrice, maşini de calculat,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), carcase pentru
telefoanele inteligente, casetofoane, şnururi
pentru telefonul mobil, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, aparate şi instrumente
folosite în chimie, chipuri (circuite integrate),
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
camere cinematografice, filme cinematografice,
expuse, rigle de calcul circulare, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, mecanisme pentru aparatele
acţionate cu fise, mecanisme pentru
televizoarele acţionate cu fise, colectoare,
electrice, aparate electrice pentru comutare,
comutatoare, compact-discuri (audio-video),
compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, comparatoare,
compasuri de măsurare, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe
de calculator, înregistrate, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
conductoare, electrice, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), lentile de contact,
panouri de comandă (electricitate), telefoane
fără fir, instrumente cosmografice, contoare,
aparate de măsură, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele
tabletă, ciclotroane, aparate de procesare
a datelor, magneţi decorativi, densimetre,
densitometre, detectoare, maşini de dictare
dictating machines, rame foto digitale, semne
digitale, staţii meteorologice digitale, asistenţi
personali digitali (APD), busole, unităţi de
disc pentru calculatoare, discuri, magnetice,
aparate pentru măsurarea distanţei, aparate
de înregistrare a distanţei, aparate pentru
înregistrarea distanţei, dozatoare, dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, instrumente de
măsurat pentru croitorie, dvd playere,

dinamometre, aparate pentru editarea filmelor
cinematografice, ceasornice cu nisip (clepsidre),
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, panouri informative cu afişaj electronic,
publicaţii electronice, descărcabile, cititoare de
cărţi electronice, table electronice interactive,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, ergometre, facsimile,
filme, expuse, debitmetre, frecvenţmetre,
galvanometre, aparate de măsurare, căști
pentru comunicare la distanță, videoproiectoare,
portofele electronice descărcabile, terminale
pentru carduri de credit, sisteme de
poziţionare globală (GPS), dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căşti de radio, holograme, roboţi
umanoizi cu inteligenţă artificială, hidrometre,
higrometre, terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfeţe pentru
calculatoare, calibre (instrumente de măsurare),
manşe de comandă pentru calculatoare, altele
decât cele pentru jocurile video, tonomate,
muzicale, automate muzicale acţionate de
fise (tonomate), tonomate pentru calculatoare,
laptopuri, lasere, nu cele pentru scopuri
medicale, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
instrumente matematice, măsuri, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
sticlărie gradată, instrumente de măsurare,
linguri pentru măsurare, carduri de memorie
pentru aparatele de jocuri video, micrometre,
instrumente de măsură, microprocesoare,
microscoape, telefoane mobile, celulare,
telefoane celulare, modemuri, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri, suporturi pentru mouse, calculator tip
notebook, pedometre, discuri de pick-up,
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate de
fototelegrafie, aparate şi instrumente pentru
fizică, planimetre, calculatoare de buzunar,
playere media portabile, aparat de măsurare
cu precizie, manometre, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, procesoare
(unităţi centrale de procesare), unităţi centrale
de procesare (procesoare), ecrane de proiecţie,
aparate de proiecţie, raportoare (instrumente de
măsurare), radiouri, pick-upuri, instrumente de
măsurare a înălţimii, dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, dispozitiv de indicare cu
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bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, pipete
pentru măsurare, altele decât de uz medical
sau de uz menajer, computer game software,
downloadable, suporturi adaptate pentru
laptopuri, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), aparate de navigaţie
prin satelit, sateliţi pentru scopuri ştiinţifice,
cântare, cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), bastoane
selfie (monopode), lentile selfie, huse pentru
laptopuri, rigle de calcul, inele inteligente,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, suporturi de înregistrare audio,
benzi de înregistrare audio, aparate de
transmitere a sunetelor, aparate de înregistrare
a sunetelor, aparate de reproducere a sunetelor,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, vincluri pentru
măsurare, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, rigle în formă
de t (teuri) pentru măsurare, calculatoare tip
tabletă, tahometre, materiale didactice, roboţi de
învăţare, aparate de telecomunicaţii sub formă
de bijuterii, telegrafe (aparate), receptoare de
telefon, aparate de telefon, teleimprimatoare,
televizoare, indicatoare de temperatură,
terminale (electricitate), termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
calculatoare client subţire (thin client),
distribuitoare automate de bilete, aparate de
înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), unităţi flash usb,
manometru de vid, aparate de înregistrare video,
casete video, casete cu jocuri video, ecrane
video, telefoane video, vizoare, fotografice, căşti
de realitate virtuală, viscozimetre, voltmetre,
staţii radio portabile (walkie-talkie), dispozitive
purtabile de urmărire a activităţii, calculatoare
purtabile, monitoare de afişare video purtabile,
instrumente şi aparate de cântărire.
16. Dozatoare de bandă adezivă (rechizite de
birou), benzi adezive pentru papetărie sau de
uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie sau
de uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie
sau de uz casnic, albume, almanahuri, animaţii
de tip celulă, invitaţii (papetărie), acuarele,
culori acrilice (picturi), machete arhitecturale,
table aritmetice, tabla înmulţirii, atlase, table
de scris, schiţe/planuri, suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, carton, carduri, cartele,
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de

cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, planşete cu clamă (pentru hârtii),
pânză pentru legatul cărţilor, pânză de legătorie,
benzi desenate, compasuri pentru desen,
claviatură de culegere (tipărire), culegare, hârtie
de calc (papetărie), paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie), învelitori (papetărie), protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
blocuri de desen, planşete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, peniţe pentru desen,
rigle pentru desen, duplicatoare, şabloane
de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, plicuri (papetărie), produse de radiere,
şabloane pentru ştergere, pânze de legătorie,
dosare (rechizite de birou), steguleţe din
hârtie, fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii,
dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, stilouri cu cerneală, florare, regale cu
litere (tipărire), hărţi geografice, lipici pentru
papetărie sau de uz casnic, paste pentru
papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), hectografe, secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru
ştampile (sigilii), fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, suporturi de călimară,
călimări, etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile,
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), stilouri de marcare
(papetărie), maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, materiale de modelaj, pastă de
modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), mulaje pentru plastilină (materiale
pentru artişti), felicitări muzicale, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, aparate de
numerotare, numere (caractere), ştampile de
obliterare, perforatoare de birou, rechizite de
birou, cu excepţia mobilei, oleografe, carnete
de notiţe (papetărie), suporturi pentru pagini,
cutii de acuarele utilizate în şcoală, tăvi de
pictură, pensule pentru pictură, pensule pentru
pictori, şevalete pentru pictori, tablouri (picturi),
cu sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
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pantografe (instrumente de desen), hârtie, foi
de hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, ecusoane cu
nume (articole de birou), panglici cu coduri
de bare, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier mâché
(pastă de hârtie), hârtie pergament, culori
pastel (creioane), clipsuri pentru stilouri, penare,
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), publicaţii periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustraţii, placarde din hârtie sau carton, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
reglete pentru tipografi, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
radiere din cauciuc, articole pentru şcoală
(papetărie), răzuitori (radiere) pentru birou,
ştampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, şabloane pentru croitorie,
plăci cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
cărţi de cântece, linii pentru desen, echere
pentru desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi
pentru ştampile, ştampile (sigilii), suporturi
pentru stilouri şi creioane, papetărie, litere din
oţel, stilouri din oţel, cutii de matriţe, plăci de
matriţe, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen,
materiale didactice (cu excepţia aparatelor),
globuri pământeşti, bilete, şabloane de copiere,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii), decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), caractere (numere şi
litere), litere (caractere), maşini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video

arcade, jocuri de table, mingi pentru jocuri,
carduri de bingo, jocuri de masă, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, jocuri
de şah, table de şah, jetoane pentru jocurile
de noroc, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, domino, table
de dame, dame (jocuri), jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, jocuri cu
potcoave, puzzle-uri, manşe de comandă pentru
jocurile video, caleidoscoape, mah-jong, bile de
sticlă pentru jocuri, jocuri de societate, mingi, bile
de joacă, cărţi de joc, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, quoits, jocuri
cu inele, popice (jocuri), automate (maşini de
jocuri), figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării, jucărie senzorială antistres.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu ochelari 3D, servicii de comerţ în legătură
cu abace, servicii de comerţ în legătură cu
accelerometre, servicii de comerţ în legătură
cu acumulatori, electrici, servicii de comerţ în
legătură cu alarme acustice, servicii de comerţ
în legătură cu alarme sonore, servicii de comerţ
în legătură cu actinometre, servicii de comerţ
în legătură cu adaptoare electrice, servicii de
comerţ în legătură cu maşini de adunat, servicii
de comerţ în legătură cu antene, servicii de
comerţ în legătură cu aerometre, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de analiză a
aerului, servicii de comerţ în legătură cu sonerii
de alarmă, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu alarme, servicii de comerţ în legătură
cu altimetre, servicii de comerţ în legătură cu
ampermetre, servicii de comerţ în legătură cu
amplificatoare, servicii de comerţ în legătură
cu tuburi de amplificare, servicii de comerţ
în legătură cu supape de amplificare, servicii
de comerţ în legătură cu anemometre, servicii
de comerţ în legătură cu (film de) desene
animate, servicii de comerţ în legătură cu baterii
anodice, servicii de comerţ în legătură cu roboţi
telefonici, servicii de comerţ în legătură cu
ochelari anti-orbire, servicii de comerţ în legătură
cu apertometre (optică), servicii de comerţ în
legătură cu corpuri de iluminat (electricitate),
servicii de comerţ în legătură cu receptoare
audio şi video, servicii de comerţ în legătură
cu interfeţe audio, servicii de comerţ în legătură
cu mixere audio, servicii de comerţ în legătură
cu aparatură didactică audiovizuală, servicii de
comerţ în legătură cu instrumente de azimut,
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servicii de comerţ în legătură cu monitoare
pentru bebeluşi, servicii de comerţ în legătură
cu cântare pentru bebeluşi, servicii de comerţ
în legătură cu genţi adaptate pentru laptopuri,
servicii de comerţ în legătură cu cântare (balanţe
romane), servicii de comerţ în legătură cu
balanţe (bascule romane), servicii de comerţ în
legătură cu dispozitive de echilibrare, servicii
de comerţ în legătură cu cititoare de coduri de
bare, servicii de comerţ în legătură cu barometre,
servicii de comerţ în legătură cu cântare de baie,
servicii de comerţ în legătură cu baterii, electrice,
servicii de comerţ în legătură cu încărcătoare de
baterii, servicii de comerţ în legătură cu sonerii
(dispozitive de avertizare), servicii de comerţ
în legătură cu binocluri, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri, electrice, servicii de comerţ
în legătură cu maşini de calculat, servicii de
comerţ în legătură cu calibre, servicii de comerţ
în legătură cu calorimetre, servicii de comerţ în
legătură cu camere video, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de fotografiat (fotografie),
servicii de comerţ în legătură cu carcase pentru
telefoanele inteligente, servicii de comerţ în
legătură cu casetofoane, servicii de comerţ
în legătură cu şnururi pentru telefonul mobil,
servicii de comerţ în legătură cu încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, servicii de comerţ
în legătură cu aparate şi instrumente folosite
în chimie, servicii de comerţ în legătură cu
chipuri (circuite integrate), servicii de comerţ în
legătură cu cronografe (aparate de înregistrare
a timpului), servicii de comerţ în legătură
cu camere cinematografice, servicii de comerţ
în legătură cu filme cinematografice, expuse,
servicii de comerţ în legătură cu rigle de
calcul circulare, servicii de comerţ în legătură
cu lentile de apropiere, servicii de comerţ în
legătură cu îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, servicii de comerţ în legătură
cu mecanisme pentru aparatele acţionate cu fise,
servicii de comerţ în legătură cu mecanisme
pentru televizoarele acţionate cu fise, servicii
de comerţ în legătură cu colectoare, electrice,
servicii de comerţ în legătură cu aparate
electrice pentru comutare, servicii de comerţ
în legătură cu comutatoare, servicii de comerţ
în legătură cu compact-discuri (audio-video),
servicii de comerţ în legătură cu compact-
discuri (memorie numai pentru citire), servicii
de comerţ în legătură cu compact-disc playere,
servicii de comerţ în legătură cu comparatoare,
servicii de comerţ în legătură cu compasuri
de măsurare, servicii de comerţ în legătură
cu dispozitive de memorie pentru calculatoare,
servicii de comerţ în legătură cu programe
de calculator, înregistrate, servicii de comerţ

în legătură cu tastaturi pentru calculatoare,
servicii de comerţ în legătură cu programe
de operare pe calculator, înregistrate, servicii
de comerţ în legătură cu dispozitive periferice
pentru calculator, servicii de comerţ în legătură
cu componente software pentru calculator,
înregistrate, servicii de comerţ în legătură cu
programe de calculator, descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu software pentru jocuri
pe calculator, stocate, servicii de comerţ în
legătură cu aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, servicii de comerţ în legătură cu
componente hardware pentru calculator, servicii
de comerţ în legătură cu platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
conductoare, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ în legătură cu
lentile de contact, servicii de comerţ în legătură
cu panouri de comandă (electricitate), servicii
de comerţ în legătură cu telefoane fără fir,
servicii de comerţ în legătură cu instrumente
cosmografice, servicii de comerţ în legătură
cu contoare, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de măsură, servicii de comerţ în legătură
cu huse pentru telefoanele inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu huse pentru asistenţii
personali digitali (APD), servicii de comerţ în
legătură cu huse pentru calculatoarele tabletă,
servicii de comerţ în legătură cu ciclotroane,
servicii de comerţ în legătură cu aparate de
procesare a datelor, servicii de comerţ în
legătură cu magneţi decorativi, servicii de comerţ
în legătură cu densimetre, servicii de comerţ
în legătură cu densitometre, servicii de comerţ
în legătură cu detectoare, servicii de comerţ în
legătură cu maşini de dictare dictating machines,
servicii de comerţ în legătură cu rame foto
digitale, servicii de comerţ în legătură cu semne
digitale, servicii de comerţ în legătură cu staţii
meteorologice digitale, servicii de comerţ în
legătură cu asistenţi personali digitali (APD),
servicii de comerţ în legătură cu busole, servicii
de comerţ în legătură cu unităţi de disc pentru
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
discuri, magnetice, servicii de comerţ în legătură
cu aparate pentru măsurarea distanţei, servicii
de comerţ în legătură cu aparate de înregistrare
a distanţei, servicii de comerţ în legătură cu
aparate pentru înregistrarea distanţei, servicii
de comerţ în legătură cu dozatoare, servicii
de comerţ în legătură cu dozimetre, servicii de
comerţ în legătură cu tonuri de apel descărcabile
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pentru telefoanele mobile, servicii de comerţ
în legătură cu fişiere de muzică descărcabile,
servicii de comerţ în legătură cu fişiere de imagini
descărcabile, servicii de comerţ în legătură cu
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
servicii de comerţ în legătură cu instrumente
de măsurat pentru croitorie, servicii de comerţ
în legătură cu dvd playere, servicii de comerţ
în legătură cu dinamometre, servicii de comerţ
în legătură cu aparate pentru editarea filmelor
cinematografice, servicii de comerţ în legătură
cu ceasornice cu nisip (clepsidre), servicii de
comerţ în legătură cu pixuri electronice (unităţi de
afişare vizuală), servicii de comerţ în legătură cu
agende electronice, servicii de comerţ în legătură
cu traducătoare electronice de buzunar, servicii
de comerţ în legătură cu panouri informative cu
afişaj electronic, servicii de comerţ în legătură
cu publicaţii electronice, descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu cititoare de cărţi
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
table electronice interactive, servicii de comerţ
în legătură cu partituri muzicale electronice,
descărcabile, servicii de comerţ în legătură
cu afişaje numerice electronice, servicii de
comerţ în legătură cu carduri magnetice codate,
servicii de comerţ în legătură cu brăţări de
identificare codate, magnetice, servicii de comerţ
în legătură cu cartele codate, servicii de comerţ
în legătură cu ergometre, servicii de comerţ
în legătură cu facsimile, servicii de comerţ în
legătură cu filme, expuse, servicii de comerţ
în legătură cu debitmetre, servicii de comerţ în
legătură cu frecvenţmetre, servicii de comerţ în
legătură cu galvanometre, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de măsurare, servicii de
comerţ în legătură cu căști pentru comunicare
la distanță, servicii de comerţ în legătură cu
videoproiectoare, servicii de comerţ în legătură
cu portofele electronice descărcabile, servicii de
comerţ în legătură cu terminale pentru carduri
de credit, servicii de comerţ în legătură cu
sisteme de poziţionare globală (gps), servicii
de comerţ în legătură cu dicţionare electronice
portabile, servicii de comerţ în legătură cu
kituri hands-free (mâini libere) pentru telefoane,
servicii de comerţ în legătură cu căşti de radio,
servicii de comerţ în legătură cu holograme,
servicii de comerţ în legătură cu roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, servicii de comerţ în
legătură cu hidrometre, servicii de comerţ în
legătură cu higrometre, servicii de comerţ în
legătură cu terminale interactive cu ecran tactil,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
intercomunicare, servicii de comerţ în legătură cu
interfeţe pentru calculatoare, servicii de comerţ
în legătură cu calibre (instrumente de măsurare),

servicii de comerţ în legătură cu manşe de
comandă pentru calculatoare, altele decât cele
pentru jocurile video, servicii de comerţ în
legătură cu tonomate, muzicale, servicii de
comerţ în legătură cu automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), servicii de comerţ
în legătură cu tonomate pentru calculatoare,
servicii de comerţ în legătură cu laptopuri,
servicii de comerţ în legătură cu lasere, nu cele
pentru scopuri medicale, servicii de comerţ în
legătură cu instrumente de nivelare, servicii de
comerţ în legătură cu nivele (instrumente pentru
determinarea orizontalei), servicii de comerţ în
legătură cu instrumente matematice, servicii
de comerţ în legătură cu măsuri, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de măsurat,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
de măsurat, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu sticlărie gradată, servicii de comerţ
în legătură cu instrumente de măsurare, servicii
de comerţ în legătură cu linguri pentru măsurare,
servicii de comerţ în legătură cu carduri de
memorie pentru aparatele de jocuri video,
servicii de comerţ în legătură cu micrometre,
servicii de comerţ în legătură cu instrumente
de măsură, servicii de comerţ în legătură cu
microprocesoare, servicii de comerţ în legătură
cu microscoape, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu celulare, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane celulare, servicii de comerţ în legătură
cu modemuri, servicii de comerţ în legătură
cu monitoare (componente hardware pentru
calculatoare), servicii de comerţ în legătură cu
monitoare (programe de calculator), servicii de
comerţ în legătură cu mouse (periferice pentru
calculatoare), servicii de comerţ în legătură cu
mouse pad-uri, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru mouse, servicii de comerţ
în legătură cu calculator tip notebook, servicii
de comerţ în legătură cu pedometre, servicii
de comerţ în legătură cu discuri de pick-up,
servicii de comerţ în legătură cu discuri de
înregistrare audio, servicii de comerţ în legătură
cu fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), servicii de comerţ în legătură cu
aparate de fototelegrafie, servicii de comerţ în
legătură cu aparate şi instrumente pentru fizică,
servicii de comerţ în legătură cu planimetre,
servicii de comerţ în legătură cu calculatoare de
buzunar, servicii de comerţ în legătură cu playere
media portabile, servicii de comerţ în legătură
cu aparat de măsurare cu precizie, servicii
de comerţ în legătură cu manometre, servicii
de comerţ în legătură cu circuite imprimate,
servicii de comerţ în legătură cu plăci de
circuite imprimate, servicii de comerţ în legătură
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cu imprimante pentru utilizare împreună cu
calculatoarele, servicii de comerţ în legătură
cu procesoare (unităţi centrale de procesare),
servicii de comerţ în legătură cu unităţi centrale
de procesare (procesoare), servicii de comerţ
în legătură cu ecrane de proiecţie, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de proiecţie,
servicii de comerţ în legătură cu raportoare
(instrumente de măsurare), servicii de comerţ
în legătură cu radiouri, servicii de comerţ în
legătură cu pick-upuri, servicii de comerţ în
legătură cu instrumente de măsurare a înălţimii,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
pentru proiecţia tastaturilor virtuale, servicii de
comerţ în legătură cu dispozitiv de indicare
cu bilă pentru calculator (trackball), servicii de
comerţ în legătură cu emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ în
legătură cu roboți pentru teleprezență, servicii de
comerţ în legătură cu termostate digitale pentru
control climatic, servicii de comerţ în legătură
cu senzori piezoelectrici, servicii de comerţ în
legătură cu pipete pentru măsurare, altele decât
de uz medical sau de uz menajer, servicii de
comerţ în legătură cu computer game software,
downloadable, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi adaptate pentru laptopuri, servicii
de comerţ în legătură cu rigle (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ în legătură cu linii
(instrumente de măsurare), servicii de comerţ
în legătură cu aparate de navigaţie prin satelit,
servicii de comerţ în legătură cu sateliţi pentru
scopuri ştiinţifice, servicii de comerţ în legătură
cu cântare, servicii de comerţ în legătură cu
cântare analizoare de greutate, servicii de
comerţ în legătură cu scanere (echipamente
de procesare a datelor), servicii de comerţ
în legătură cu bastoane selfie (monopode),
servicii de comerţ în legătură cu lentile selfie,
servicii de comerţ în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de comerţ în legătură cu rigle
de calcul, servicii de comerţ în legătură cu
inele inteligente, servicii de comerţ în legătură
cu ochelari inteligenţi, servicii de comerţ în
legătură cu telefoane inteligente, servicii de
comerţ în legătură cu ceasuri inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi de înregistrare
audio, servicii de comerţ în legătură cu benzi
de înregistrare audio, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de transmitere a sunetelor,
servicii de comerţ în legătură cu aparate de
înregistrare a sunetelor, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de reproducere a sunetelor,
servicii de comerţ în legătură cu lanţuri pentru
ochelari, servicii de comerţ în legătură cu şnururi
pentru ochelari, servicii de comerţ în legătură
cu lentile pentru ochelari, servicii de comerţ în

legătură cu rame pentru ochelari, servicii de
comerţ în legătură cu tocuri pentru ochelari,
servicii de comerţ în legătură cu ochelari,
servicii de comerţ în legătură cu vincluri pentru
măsurare, servicii de comerţ în legătură cu
echere pentru măsurare, servicii de comerţ în
legătură cu casetofoane portabile, servicii de
comerţ în legătură cu ochelari de soare, servicii
de comerţ în legătură cu rigle în formă de t
(teuri) pentru măsurare, servicii de comerţ în
legătură cu calculatoare tip tabletă, servicii de
comerţ în legătură cu tahometre, servicii de
comerţ în legătură cu materiale didactice, servicii
de comerţ în legătură cu roboţi de învăţare,
servicii de comerţ în legătură cu aparate de
telecomunicaţii sub formă de bijuterii, servicii
de comerţ în legătură cu telegrafe (aparate),
servicii de comerţ în legătură cu receptoare de
telefon, servicii de comerţ în legătură cu aparate
de telefon, servicii de comerţ în legătură cu
teleimprimatoare, servicii de comerţ în legătură
cu televizoare, servicii de comerţ în legătură cu
indicatoare de temperatură, servicii de comerţ în
legătură cu terminale (electricitate), servicii de
comerţ în legătură cu termometre, nu cele pentru
scopuri medicale, servicii de comerţ în legătură
cu termostate, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare client subţire (thin client), servicii
de comerţ în legătură cu distribuitoare automate
de bilete, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de înregistrare a timpului, servicii de
comerţ în legătură cu ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), servicii de comerţ în
legătură cu unităţi flash usb, servicii de comerţ
în legătură cu manometru de vid, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de înregistrare
video, servicii de comerţ în legătură cu casete
video, servicii de comerţ în legătură cu casete
cu jocuri video, servicii de comerţ în legătură cu
ecrane video, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane video, servicii de comerţ în legătură cu
vizoare, fotografice, servicii de comerţ în legătură
cu căşti de realitate virtuală, servicii de comerţ
în legătură cu viscozimetre, servicii de comerţ
în legătură cu voltmetre, servicii de comerţ în
legătură cu staţii radio portabile (walkie-talkie),
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
purtabile de urmărire a activităţii, servicii de
comerţ în legătură cu calculatoare purtabile,
servicii de comerţ în legătură cu monitoare de
afişare video purtabile, servicii de comerţ în
legătură cu instrumente şi aparate de cântărire,
servicii de comerţ în legătură cu dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ
în legătură cu benzi de lipit pentru papetărie
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sau de uz casnic, servicii de comerţ în legătură
cu adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de uz
casnic, servicii de comerţ în legătură cu albume,
servicii de comerţ în legătură cu almanahuri,
servicii de comerţ în legătură cu animaţii de tip
celulă, servicii de comerţ în legătură cu invitaţii
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
acuarele, servicii de comerţ în legătură cu culori
acrilice (picturi), servicii de comerţ în legătură
cu machete arhitecturale, servicii de comerţ în
legătură cu table aritmetice, servicii de comerţ în
legătură cu tabla înmulţirii, servicii de comerţ în
legătură cu atlase, servicii de comerţ în legătură
cu table de scris, servicii de comerţ în legătură
cu schiţe, servicii de comerţ în legătură cu
planuri, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru cărţi, servicii de comerţ în legătură cu
cărţi broşate, servicii de comerţ în legătură cu
semne de cărţi, servicii de comerţ în legătură cu
cărţi, servicii de comerţ în legătură cu învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, servicii de
comerţ în legătură cu fanioane din hârtie, servicii
de comerţ în legătură cu calendare, servicii
de comerţ în legătură cu carton, servicii de
comerţ în legătură cu carduri, servicii de comerţ
în legătură cu cartele, servicii de comerţ în
legătură cu cataloage, servicii de comerţ în
legătură cu cretă pentru litografie, servicii de
comerţ în legătură cu suporturi de cretă, servicii
de comerţ în legătură cu creioane de cărbune,
servicii de comerţ în legătură cu indicatoare
pentru hărţi, neelectronice, servicii de comerţ în
legătură cu cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, servicii de comerţ în legătură cu planşete
cu clamă (pentru hârtii), servicii de comerţ în
legătură cu pânză pentru legatul cărţilor, servicii
de comerţ în legătură cu pânză de legătorie,
servicii de comerţ în legătură cu benzi desenate,
servicii de comerţ în legătură cu compasuri
pentru desen, servicii de comerţ în legătură
cu claviatură de culegere (tipărire), servicii de
comerţ în legătură cu culegare, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de calc (papetărie), servicii
de comerţ în legătură cu paste corectoare
(rechizite de birou), servicii de comerţ în legătură
cu cerneală corectoare (heliografie), servicii
de comerţ în legătură cu benzi corectoare
(rechizite de birou), servicii de comerţ în legătură
cu coperţi (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu învelitori (papetărie), servicii de
comerţ în legătură cu protecţii de birou, servicii
de comerţ în legătură cu diagrame, servicii de
comerţ în legătură cu dosare pentru documente
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
laminatoare de documente pentru birou, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi pentru
documente (papetărie), servicii de comerţ în

legătură cu blocuri de desen, servicii de comerţ
în legătură cu planşete pentru desen, servicii de
comerţ în legătură cu materiale pentru desen,
servicii de comerţ în legătură cu instrumente
pentru desen, servicii de comerţ în legătură
cu seturi pentru desen, servicii de comerţ în
legătură cu peniţe pentru desen, servicii de
comerţ în legătură cu rigle pentru desen, servicii
de comerţ în legătură cu duplicatoare, servicii
de comerţ în legătură cu şabloane de broderie
(modele), servicii de comerţ în legătură cu
plăci de gravură, servicii de comerţ în legătură
cu gravuri, servicii de comerţ în legătură cu
plicuri (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu produse de radiere, servicii de comerţ în
legătură cu şabloane pentru ştergere, servicii de
comerţ în legătură cu pânze de legătorie, servicii
de comerţ în legătură cu dosare (rechizite de
birou), servicii de comerţ în legătură cu steguleţe
din hârtie, servicii de comerţ în legătură cu
fluturaşi publicitari, servicii de comerţ în legătură
cu mape pentru hârtii, servicii de comerţ în
legătură cu dosare din plastic pentru hârtii,
servicii de comerţ în legătură cu formulare,
tipărite, servicii de comerţ în legătură cu stilouri
cu cerneală, servicii de comerţ în legătură cu
florare, servicii de comerţ în legătură cu regale
cu litere (tipărire), servicii de comerţ în legătură
cu hărţi geografice, servicii de comerţ în legătură
cu lipici pentru papetărie sau de uz casnic,
servicii de comerţ în legătură cu paste pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ
în legătură cu gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
tipărituri grafice, servicii de comerţ în legătură
cu reproduceri grafice, servicii de comerţ în
legătură cu reprezentări grafice, servicii de
comerţ în legătură cu felicitări (tipărite), servicii
de comerţ în legătură cu hectografe, servicii
de comerţ în legătură cu secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, servicii de comerţ în
legătură cu suporturi pentru ştampile (sigilii),
servicii de comerţ în legătură cu fişe de cartotecă
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
cartotecă, servicii de comerţ în legătură cu
tuşuri de desen, servicii de comerţ în legătură
cu cerneală, servicii de comerţ în legătură cu
batoane de cerneală, servicii de comerţ în
legătură cu batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), servicii de comerţ în legătură cu
tuşiere, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
de călimară, servicii de comerţ în legătură
cu călimări, servicii de comerţ în legătură cu
etichete din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu registre (cărţi), servicii de comerţ
în legătură cu lucrări de artă litografică, servicii
de comerţ în legătură cu litografii, servicii
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de comerţ în legătură cu bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile, servicii de comerţ
în legătură cu bibliorafturi cu inele, servicii
de comerţ în legătură cu reviste (publicaţii
periodice), servicii de comerţ în legătură cu
copii multiplicate (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu manuale (ghiduri), servicii de
comerţ în legătură cu ghiduri (manuale), servicii
de comerţ în legătură cu stilouri de marcare
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
maşini şi aparate mimeografe, servicii de comerţ
în legătură cu plastilină, servicii de comerţ în
legătură cu materiale de modelaj, servicii de
comerţ în legătură cu pastă de modelaj, servicii
de comerţ în legătură cu umezitoare (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artişti), servicii
de comerţ în legătură cu felicitări muzicale,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), servicii de comerţ
în legătură cu buletine informative, servicii de
comerţ în legătură cu ziare, servicii de comerţ
în legătură cu agende, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de numerotare, servicii de
comerţ în legătură cu numere (caractere), servicii
de comerţ în legătură cu ştampile de obliterare,
servicii de comerţ în legătură cu perforatoare de
birou, servicii de comerţ în legătură cu rechizite
de birou, cu excepţia mobilei, servicii de comerţ
în legătură cu oleografe, servicii de comerţ în
legătură cu carnete de notiţe (papetărie), servicii
de comerţ în legătură cu suporturi pentru pagini,
servicii de comerţ în legătură cu cutii de acuarele
utilizate în şcoală, servicii de comerţ în legătură
cu tăvi de pictură, servicii de comerţ în legătură
cu pensule pentru pictură, servicii de comerţ în
legătură cu pensule pentru pictori, servicii de
comerţ în legătură cu şevalete pentru pictori,
servicii de comerţ în legătură cu tablouri (picturi),
cu sau fără ramă, servicii de comerţ în legătură
cu palete pentru pictori, servicii de comerţ în
legătură cu broşuri, servicii de comerţ în legătură
cu pantografe (instrumente de desen), servicii de
comerţ în legătură cu hârtie, servicii de comerţ în
legătură cu foi de hârtie (papetărie), servicii de
comerţ în legătură cu cleme pentru hârtie, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie luminiscentă,
servicii de comerţ în legătură cu aparate de biguit
hârtia (rechizite de birou), servicii de comerţ în
legătură cu benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, servicii
de comerţ în legătură cu funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, servicii de comerţ în legătură cu
ecusoane cu nume (articole de birou), servicii

de comerţ în legătură cu panglici cu coduri de
bare, servicii de comerţ în legătură cu agrafe
pentru hârtie, servicii de comerţ în legătură
cu hârtii pentru pictură şi caligrafie, servicii de
comerţ în legătură cu prespapieruri, servicii de
comerţ în legătură cu papier mâché (pastă de
hârtie), servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pergament, servicii de comerţ în legătură cu
culori pastel (creioane), servicii de comerţ în
legătură cu clipsuri pentru stilouri, servicii de
comerţ în legătură cu penare, servicii de comerţ
în legătură cu cutii pentru stilouri, servicii de
comerţ în legătură cu materiale pentru ştergerea
stiloului, servicii de comerţ în legătură cu maşini
de ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
servicii de comerţ în legătură cu mine de
creion, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru creioane, servicii de comerţ în legătură
cu creioane mecanice, servicii de comerţ în
legătură cu ascuţitori de creioane, electrice
sau neelectrice, servicii de comerţ în legătură
cu creioane, servicii de comerţ în legătură cu
suporturi pentru stilouri, servicii de comerţ în
legătură cu stilouri (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu publicaţii periodice, servicii
de comerţ în legătură cu gravuri fotografice,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi de
fotografii, servicii de comerţ în legătură cu
fotografii (tipărite), servicii de comerţ în legătură
cu ilustraţii, servicii de comerţ în legătură cu
placarde din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu portrete, servicii de comerţ în
legătură cu timbre poştale, servicii de comerţ
în legătură cu cărţi poştale, servicii de comerţ
în legătură cu postere, servicii de comerţ în
legătură cu orare tipărite, servicii de comerţ în
legătură cu materiale tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu publicaţii tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu cupoane tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu partituri muzicale tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu reglete pentru tipografi,
servicii de comerţ în legătură cu forme de
tipar, servicii de comerţ în legătură cu caractere
tipografice, servicii de comerţ în legătură cu
seturi de imprimare, portabile (rechizite de
birou), servicii de comerţ în legătură cu tipărituri
(gravuri), servicii de comerţ în legătură cu
prospecte, servicii de comerţ în legătură cu
radiere din cauciuc, servicii de comerţ în legătură
cu articole pentru şcoală (papetărie), servicii de
comerţ în legătură cu răzuitori (radiere) pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu ştampile
de sigilare, servicii de comerţ în legătură cu
sigilii cu pecete, servicii de comerţ în legătură
cu sigilii (ştampile), servicii de comerţ în legătură
cu benzi autoadezive pentru papetărie sau de uz
casnic, servicii de comerţ în legătură cu şabloane
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pentru croitorie, servicii de comerţ în legătură
cu plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, servicii de comerţ în legătură cu cărţi
de cântece, servicii de comerţ în legătură cu
linii pentru desen, servicii de comerţ în legătură
cu echere pentru desen, servicii de comerţ în
legătură cu tuşiere pentru ştampile, servicii de
comerţ în legătură cu suporturi pentru ştampile,
servicii de comerţ în legătură cu ştampile (sigilii),
servicii de comerţ în legătură cu suporturi pentru
stilouri şi creioane, servicii de comerţ în legătură
cu papetărie, servicii de comerţ în legătură cu
litere din oţel, servicii de comerţ în legătură cu
stilouri din oţel, servicii de comerţ în legătură cu
cutii de matriţe, servicii de comerţ în legătură cu
plăci de matriţe, servicii de comerţ în legătură
cu şabloane (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu matriţe, servicii de comerţ în legătură
cu abţibilduri (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu rigle t (teuri) pentru desen, servicii
de comerţ în legătură cu materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), servicii de comerţ în
legătură cu globuri pământeşti, servicii de comerţ
în legătură cu bilete, servicii de comerţ în
legătură cu şabloane de copiere, servicii de
comerţ în legătură cu cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, servicii de comerţ în legătură
cu hârtii de transfer (decalcomanii), servicii de
comerţ în legătură cu decalcomanii, servicii
de comerţ în legătură cu hârtii transparente
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
caractere (numere şi litere), servicii de comerţ în
legătură cu litere (caractere), servicii de comerţ
în legătură cu maşini de scris, electrice sau
neelectrice, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de viniete, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru fixarea instrumentelor de
scris, servicii de comerţ în legătură cu tabliţe
de scris, servicii de comerţ în legătură cu cărţi
de scris sau de colorat, servicii de comerţ în
legătură cu cretă de scris, servicii de comerţ
în legătură cu materiale de scris, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie de scris, servicii de
comerţ în legătură cu truse cu instrumente de
scris (papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
truse cu instrumente de scris (seturi), servicii de
comerţ în legătură cu pensule de scris, servicii
de comerţ în legătură cu instrumente de scris,
servicii de comerţ în legătură cu radiere pentru
tabla de scris, servicii de comerţ în legătură
cu coperți de protecție pentru cărți, servicii de
comerţ în legătură cu cărți de colorat, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de amuzament,
automate şi acţionate cu fise, servicii de comerţ
în legătură cu dispozitive pentru jocuri video
arcade, servicii de comerţ în legătură cu jocuri
de table, servicii de comerţ în legătură cu mingi

pentru jocuri, servicii de comerţ în legătură cu
carduri de bingo, servicii de comerţ în legătură cu
jocuri de masă, servicii de comerţ în legătură cu
blocuri de construcţie (jucării), servicii de comerţ
în legătură cu jocuri de construcţie, servicii de
comerţ în legătură cu jocuri de şah, servicii de
comerţ în legătură cu table de şah, servicii de
comerţ în legătură cu jetoane pentru jocurile
de noroc, servicii de comerţ în legătură cu
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
servicii de comerţ în legătură cu manete de
comandă pentru jucării, servicii de comerţ în
legătură cu numărători (discuri) pentru jocuri,
servicii de comerţ în legătură cu domino, servicii
de comerţ în legătură cu table de dame, servicii
de comerţ în legătură cu dame (jocuri), servicii
de comerţ în legătură cu jocuri, servicii de comerţ
în legătură cu aparate pentru jocuri, servicii de
comerţ în legătură cu aparate pentru jocurile de
noroc, servicii de comerţ în legătură cu jocuri
cu potcoave, servicii de comerţ în legătură cu
puzzle-uri, servicii de comerţ în legătură cu
manşe de comandă pentru jocurile video, servicii
de comerţ în legătură cu caleidoscoape, servicii
de comerţ în legătură cu mah-jong, servicii
de comerţ în legătură cu bile de sticlă pentru
jocuri, servicii de comerţ în legătură cu jocuri de
societate, servicii de comerţ în legătură cu mingi,
servicii de comerţ în legătură cu bile de joacă,
servicii de comerţ în legătură cu cărţi de joc,
servicii de comerţ în legătură cu jocuri portabile
cu ecrane cu cristale lichide, servicii de comerţ
în legătură cu jocuri portabile şi jucării cu funcţii
de telecomunicaţii integrate, servicii de comerţ în
legătură cu quoits, servicii de comerţ în legătură
cu jocuri cu inele, servicii de comerţ în legătură
cu popice (jocuri), servicii de comerţ în legătură
cu automate (maşini de jocuri), servicii de comerţ
în legătură cu figurine de jucărie, servicii de
comerţ în legătură cu roboţi de jucărie, servicii
de comerţ în legătură cu jucării din plastilină
inteligentă, servicii de comerţ în legătură cu
jucării din aluat de modelare, servicii de comerţ în
legătură cu jucării, servicii de comerţ în legătură
cu jucărie senzorială antistres.
41. Academii (educaţie), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, educaţie de tip
şcoală cu internat, servicii de caligrafie,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer
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de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de
împrumut ale bibliotecii, servicii de bibliotecă
mobilă, închirierea de filme, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, servicii educaționale furnizate de şcoli,
servicii educaționale furnizate de grădiniţă,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, instruire
practică (demonstraţii), prezentarea prestaţiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, închirierea
simulatoarelor de antrenament, organizarea şi
susţinerea de seminarii, producţia de spectacole,
interpretarea în limbajului semnelor, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare (servicii
de instruire), servicii educaţionale, servicii de
instruire, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 02229
(151) 18/03/2021
(732) ANIMAT EXPRESS TRADING

S.R.L., STR. MITR. ANDREI
SAGUNA NR. 16, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Meatbooking
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora.

───────

(210) M 2021 02230
(151) 18/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP S.A., BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SA GATIM ROMANESTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tipărite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
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şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 02232
(151) 18/03/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

neo MAMAIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
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imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2021 02233
(151) 18/03/2021
(732) FUNDAȚIA WORLD VISION

ROMÂNIA, STR ROTASULUI NR.
7, BUCURESTI, 012168, ROMANIA

(540)

CULOAREA BINELUI
by World Vision

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 26.13.01; 27.05.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff6b00)

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

41. Educatie, instruire, meditații, ghidare
vocațională.
44. Servicii de psihologie.

───────

(210) M 2021 02234
(151) 18/03/2021
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

KD HOME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Scări metalice, scări mobile metalice, trepte
scări metalice, scări și schele metalice, cârlige
(fierărie), piulițe (produse de fierărie), arcuri
(articole de fierărie), tuburi metalice (produse de
fierărie), catarame din metale obișnuite (articole
de fierărie), arcuri ca articole de fierărie pentru
tapițerie, șaibe (produse de fierărie), feronerie,
feronerie pentru ferestre, feronerie pentru uși,
feronerie pentru dulapuri, feronerie pentru
construcții, piese de feronerie arhitecturale
din metale comune și aliajele acestora, uși
metalice, mânere metalice pentru uși, rame
de uși (metalice), cadre metalice pentru uși,
ferestre metalice, ferestre din aluminiu, accesorii
metalice pentru ferestre, rulouri metalice pentru
ferestre, zăvoare (metalice) pentru ferestre,
jardiniere metalice pentru ferestre, glafuri
metalice pentru ferestre, zăvoare metalice
pentru ferestre, uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, încuietori metalice,
încuietori metalice filetate, încuietori din metal,
încuietori și chei metalice.
14. Bijuterii, bijuterii prețioase, bijuterii emailate,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
broșe (bijuterii), ace (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
amulete (bijuterii), bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, broșe decorative (bijuterii), pietre
sintetice (bijuterii), pietre prețioase, pietre
semiprețioase, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, cutii de prezentare pentru pietre
prețioase, obiecte de artă confecționate din
pietre prețioase, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale semiprețioase, bijuterii din
materiale semiprețioase, articole de bijuterie
semiprețioase, ceasuri, ceasornice, ceasuri
sportive, ceasuri mecanice, ceasuri digitale,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri automate,
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ceasuri electrice, butoni de manșetă, cutii pentru
butoni, ace de cravata, cutii pentru ace de
cravata.
15. Instrumente cu claviatură, instrumente cu
coarde, instrumente din alamă, instrumente
cu percuție, instrumente de suflat din lemn,
instrumente de suflat, instrumente muzicale
pentru copii, instrumente de muzică electronice,
instrumente muzicale electrice și electronice,
instrumente muzicale controlate prin calculator,
instrumente muzicale controlate de calculator,
aparate și instrumente electronice de muzică,
cutii muzicale, accesorii muzicale, instrumente
muzicale.
16. Hârtie și carton, perforatoare (articole de
birou), clasoare (articole de birou), lichide
corectoare (articole de birou), benzi corectoare
(articole de birou), articole de papetărie pentru
birou, coup-papier (articole de birou), pixuri și
stilouri (articole de birou), tocătoare de hârtie
(articole de birou), articole de birou (cu excepția
mobilelor), suporturi pentru hârtie (articole de
birou), separatoare pentru dosare (articole de
birou), tăvițe pentru dosare (articole de birou),
ansambluri de imprimare portabile (articole de
birou), table pentru luat notițe (articole de birou),
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
imprimante de mână pentru etichete (articole
de birou), suporturi din plastic pentru ecusoane
(articole de birou), umezitoare (articole de
birou), fălțuitoare (articole de birou), perforatoare
electrice (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane (articole de birou), ecusoane cu
nume (articole de birou), cuțite pentru tăiat
hârtie (articole de birou), distribuitoare de bandă
adezivă (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), raportoare
(pentru articole de papetărie și utilizare la birou),
mașini de pliat hârtia (din categoria articole
pentru birou), aparate și mașini pentru legat cărți
(articole de birou), panglici pentru imprimante de
mână pentru etichete (articole de birou), clipsuri
pentru suporturi pentru ecusoane cu nume
(articole de birou, clipsuri retractabile pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole de
birou), instrumente de scris, ustensile de scris,
caiete de scris, hârtie de scris, hârtie de scrisori,
table de scris albe, mașini de scris electronice,
stilouri (articole de scris), hârtie de scris cu
antet, suporturi pentru foi de scris, dispozitive
de ștampilat pentru birouri, ustensile de scris și
ștampilat, blocuri (papetărie), plicuri (papetărie),
papetarie imprimata, capse (papetărie), coperte
(papetărie), dosare (papetărie), cutii pentru
papetărie, hârtie autocopiativă (papetărie),
articole de papetărie, folii transparente
(papetărie), benzi adezive (papetărie), plicuri

de papetărie, carnețele de buzunar (papetărie),
mape de hârtie (papetărie), autocolante (articole
de papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), mape pentru scris (papetărie): foi
de hârtie (papetărie), coli de hârtie (papetărie),
articole de papetărie pentru scris, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
adezivi pentru papetărie sau menaj (materiale
de lipit), articole de papetărie și accesorii
educative, materiale educative și didactice,
materiale educative tipărite, cărți educative,
carduri educative: publicații educative, cărți,
registre (cărți), cărți de vizită, caiete, caiete
școlare, caiete legate, caiete de notițe, pensule,
pensule de pictat, pensule pentru desen, pensule
pentru artiști plastici, ambalaj din plastic, plicuri
din plastic, pungi universale de plastic, folii
transparente din plastic, hârtie de ambalaj,
ambalaj de carton, ambalaj de cadouri, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, adezivi pentru papetărie,
adezivi pentru uz casnic, adezivi pentru bricolaj,
adezivi pentru articole de papetărie, creioane
pentru artiști, cărbune pentru artiști plastici, cretă
pentru artiști plastici, materiale pentru artiști
plastici, hârtie de uz artistic, pânze pentru artiștii
plastici, seturi de pictură pentru artiști, materiale
de modelare pentru artiști plastici, instrumente
electrice de pirogravură pe lemn pentru artiști,
picturi artistice.
18. Articole de voiaj, bagaje, bagaje de
călătorie, bagaje de mână, bagaje (genți), bagaje
(pentru călătorie), bagaje, pungi, portofele și
alte accesorii, bastoane, poșete, genți de
mână (poșete), pungi personalizate suveniruri,
portofele, portofele, inclusiv portcarduri,
portofele din piele, portofele pentru carduri,
poșete, portmonee și portofele, portofele
atașabile la curea, portofele de încheietura
mâinii, suporturi pentru carduri (portofele),
genți și portofele din piele, suporturi sub
formă de tocuri pentru chei, suporturi sub
formă de portofele pentru chei, săculețe
pentru machiaj, chei și alte obiecte personale,
curele din piele, portmonee de piele, poșete
din piele, portchei din piele, piele sau
imitație de piele, articole vestimentare pentru
câini, articole de îmbrăcăminte pentru câini,
borsete, borsete pentru bărbați, baston-umbrelă
(bastoane transformabile în umbrele), umbrele
și parasolare, umbrele pentru copii, umbrele de
ploaie, genți din piele, serviete din piele, valize
de piele, portmonee din piele, serviete (articole
din piele), poșete din imitație de piele, genți din
blană sintetică.
21. Pensule de uz cosmetic, pensule pentru
contur de ochi, bureței pentru machiaj,
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bureți de față pentru aplicarea machiajului,
aplicatoare cosmetice, perii cosmetice, bureți
cosmetici, ustensile cosmetice, aplicatoare
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
distribuitoare pentru cosmetice, suporturi pentru
cosmetice, perii de toaletă, truse de toaletă,
bureți de toaletă, ustensile de toaletă, suporturi
pentru perii de toaletă, aparat pentru parfumarea
aerului, acvarii, acvarii de interior, aparate
pentru răspândirea aerosolilor (altele decât
cele folosite în scopuri medicale), recipiente
termoizolante pentru alimente, amestecătoare
de cocktail, amestecătoare de fructe utilizate
pentru cocteiluri, de tip pistil, piepteni pentru
animale, aparat de masaj pentru pielea capului,
aparat pentru curățarea dinților și gingiilor
cu apă sub presiune, folosit acasă, aparate
cu ață dentară acționate cu baterie, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, aparate de măcinat alimente
cu acționare manuala, aparate de măturat
magnetice, aparate de ras brânză cu sită,
aparate de zdrobit pentru utilizare în bucătărie,
neelectrice, aparate electrice pentru omorârea
insectelor, aparate neelectrice pentru lustruirea
podelelor, aparate non-electrice de făcut paste
făinoase, pentru uz casnic, aparate non-electrice
de preparat înghețată, aparate pentru șters
praful, neelectrice, aparate pentru zdrobit cartofi,
sifoane pentru ape minerale, aplicatoare de
fard, aplicatoare pudră, articole de bucătărie
pentru controlarea curgerii lichidelor, articole de
sticlărie, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, articole pentru curățarea dentară,
articole din sticlă pentru băuturi, articole pentru
gătit și pentru servit masa, altele decât
furculițe, cuțite și linguri, articole pentru servirea
mierii, arzătoare de parfum, arzătoare de ulei
parfumat, arzătoare lumânări, aspersoare, ață
dentară, bărbierit (pămătufuri pentru -), bare
pentru prosoape, recipiente pentru băut, bazine
(recipiente), bene de gunoi, bețișoare chinezești
(tacâmuri), bibelouri de porțelan, biberoane
pentru animale mici, bidoane de lapte, boluri,
boluri de sticlă, boluri din plastic (vase), boluri
pentru flori, boluri pentru servit, bomboniere,
borcane, borcane cu capac, borcane din sticlă,
borcane pentru depozitare, bureți, vase pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, recipiente
pentru bucătărie, bureți abrazivi, bureți de
baie, bureți de curățat de uz casnic, bureți
metalici, căni, căni de băut, căni realizate din
plastic, căni metalice cu capac, căni termos,
capace pentru cratițe, capace de uz universal
pentru recipiente de bucătărie, carafe, cârlige

de rufe, cârpe de curățat, caserole (veselă),
castroane, căzi, căzi de baie gonflabile pentru
bebeluși, căzi de plastic pentru copii, cești,
ceaune de fontă, cești și căni, chiuvete, coșuri
de rufe, coșuri de hârtii, coșuri de gunoi
de uz menajer, coșuri pentru plante, cratițe,
cupe, cristaluri (sticlărie), instrumente pentru
curățat, acționate manual, cuști metalice de
uz casnic, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
cutii pentru monezi (pușculițe), cutii pentru
picnic, cutii pentru sandvișuri, deschizătoare de
sticle, aparate deodorizante pentru uz personal,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, dispozitive de demachiere,
dispozitive de lustruit podele (neelectrice),
dispozitive non-electrice de curățat covoare,
dispozitive pentru întins haine, dispozitive
pentru săpun lichid, dispozitive pentru presat
tubul de pastă de dinți, capace pentru
caserole, distribuitoare de băuturi, neelectrice,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, distribuitoare
de săpun, distribuitoare de șervețele pentru
uz casnic, distribuitoare de role de hârtie
igienică, distribuitoare de prosoape de mâini,
care nu sunt fixe, distribuitoare de prosoape
de hârtie, dozatoare de săpun, dozatoare
pentru șampon, fărașe, farfurii, farfurii de unică
folosință, farfurii din plastic, farfurii din sticlă,
farfurii și suporturi pentru ghivece, flacoane de
sticlă (recipiente), forme de bucătărie, forme
de copt, forme de copt prăjituri, forme pentru
bucătărie, forme pentru cofetărie, forme pentru
gătit, frânghii pentru întins rufele, fructiere,
furculițe de servit, găleți de uz domestic, gamele,
garafe, ghivece de flori, grătare (neelectrice),
halbe, suporturi pentru role de hârtie igienică,
hote de bucătărie, încălțătoare, perii pentru
încălțăminte, instrumente pentru pasat legume,
irigatoare orale, altele decât cele pentru uz
stomatologic, jardiniere, lăzi frigorifice, lăzi de
gunoi, linguri de servit, forme de copt pentru
patiserie, litiere pentru animale, aparate și mașini
neelectrice de lustruit de uz casnic, materiale de
lustruit (cu excepția celor din hârtie și piatră),
mănuși de bucătărie, mănuși de grădinărit,
mănuși pentru exfoliere, mături, mese de călcat,
mixere neelectrice de bucătărie, mopuri, oale
de gătit, oale de noapte, oliviere, ornamente
confecționate din ceramica, ornamente din sticlă,
pahare cu picior, pahare de bere, pahare
de cocktail, pahare de coniac, pahare de
vin, pahare degradabile, pahare din carton,
pahare fără picior, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, pămătufuri pentru
pudrat, pensule pentru alimente, perii, perii de
curățare, piepteni, platouri (veselă), polonice
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pentru servit, portfarduri (accesorizate), tigăi
pentru prăjit, produse pentru curățare, produse
din sticlă de uz casnic, pulverizatoare de uz
casnic, pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare de parfum, pușculițe, răcitoare
pentru vin, rafturi pentru cosmetice, rafturi
pentru condimente, rafturi pentru prosoape,
râșnițe manuale de uz casnic, râșnițe menajere
neelectrice, răzătoare, recipiente de băut,
recipiente de uz casnic, recipiente pentru băuturi,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, săculețe
și cutiuțe parfumate (recipiente), suporturi pentru
săpun, savoniere, scobitori, servicii de masă
din porțelan chinezesc (excluzând tacâmurile),
servicii (veselă), set recipiente de bucătărie,
seturi de cafea formate din cești și farfurii,
sfeșnice, seturi pentru zahăr și lapte, seturi
de condimente, site, solnițe, sosiere, șpacluri
(ustensile de bucătărie), spărgătoare de nuci,
spatule, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticle, storcătoare
pentru sucuri de fructe, strecurători, sufertașe,
supiere, suporturi de uscat rufe, suporturi pentru
veselă, tampoane pentru față, tampoane pentru
curățare, mașini de făcut tăiței, acționate manual,
tăvi de servit, tăvi de uz casnic, termosuri, tigăi,
tocătoare, perii de toaletă, tirbușoane, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, ustensile de uz menajer pentru curățat,
perii și materiale pentru perii, vase, vase
de bucătărie, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, vaze, șervete de masă, nu din hârtie
sau material textil.

───────

(210) M 2021 02235
(151) 18/03/2021
(732) REDSTONE SHIELD SRL, STR.

ÎNVĂȚĂTOR PAVEL GHEORGHE
NR. 15, CAMERA 6, JUDEȚUL
BRAȘOV, CRISTIAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

REDSTONE SHIELD

(531) Clasificare Viena:
14.03.20; 24.01.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu
(Pantone PMS 185)

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

37. Instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
consultanţă în construcţii, servicii de electricieni,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea alarmelor de incendiu.
38. Comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea emailurilor,
transmisia video la cerere, transmisia fără fir
(wireless).
39. Transportul cu maşini blindate, transportul
cu maşina, umplerea bancomatelor cu numerar,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
operaţiuni de salvare (transport), transport,
transportul de mărfuri, depozitarea fizică a
datelor sau documentelor stocate electronic.
41. Tehnoredactare computerizată electronică,
închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat.
45. Însoţire în scop de protecție persoană,
bunuri/escortare în societate (însoţire),
închirierea alarmelor de incendiu, servicii de
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pază, monitorizarea alarmelor de securitate şi
antifurt, servicii de pază pe timp de noapte,
servicii de gardă de corp, consultaţii în ceea ce
priveşte securitatea fizică.

───────

(210) M 2021 02236
(151) 18/03/2021
(732) IONUT ALEXANDRU VIRNA,

CPT. VALER DUMITRESCU NR.
98, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

kidino.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării și alte obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Servicii de comerț online și offline,
marketing, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02237
(151) 18/03/2021
(732) TRAIAN MUREŞAN, STR.

PORTULUI NR.3, BL. P2,
SC. A, ET.2, AP.9, JUDEȚUL
CONSTANȚA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

COOLSmile

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 02.09.04; 02.09.08; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
3. Paste pentru albirea dinților, produse pentru
igiena orala, produse pentru albirea dintilor,
creme pentru albirea dinților, geluri pentru
albirea dinților, benzi de albire a dinților,
preparate de albire a dinților, benzi de albire
pentru dinți impregnate cu preparate de
albire a dinților (cosmetice), preparate pentru
curățarea dinților, produse pentru curățarea
dinților, loțiuni pentru curățarea dinților, pulbere
pentru curățarea dinților, pudră pentru curățarea
dinților, preparate masticabile pentru curățarea
dinților, produse lichide pentru curățarea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
produse pentru curățarea dinților și ape de gură,
paste de dinți, pastă de dinți nemedicinală,
produse pentru îngrijirea dinților, produse pentru
lustruirea dinților, geluri pentru curățatea dinților,
produse masticabile pentru îngrijirea dinților,
comprimate de pastă de dinți solidă, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților,
pastă de dinți sub formă de gumă de mestecat,
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tablete revelatoare pentru indicarea tartrului de
pe dinți, de uz personal.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri in legatura cu
paste pentru albirea dinților, produse pentru
igiena orala, produse pentru albirea dintilor,
creme pentru albirea dinților, geluri pentru
albirea dinților, benzi de albire a dinților,
preparate de albire a dinților, benzi de albire
pentru dinți impregnate cu preparate de
albire a dinților (cosmetice), preparate pentru
curățarea dinților, produse pentru curățarea
dinților, loțiuni pentru curățarea dinților, pulbere
pentru curățarea dinților, pudră pentru curățarea
dinților, preparate masticabile pentru curățarea
dinților, produse lichide pentru curățarea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
produse pentru curățarea dinților și ape de gură,
paste de dinți, pastă de dinți nemedicinală,
produse pentru îngrijirea dinților, produse pentru
lustruirea dinților, geluri pentru curățatea dinților,
produse masticabile pentru îngrijirea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
comprimate de pastă de dinți solidă, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților,
pastă de dinți sub formă de gumă de mestecat,
tablete revelatoare pentru indicarea tartrului de
pe dinți, de uz personal (exceptând transportul
lor), permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de publicitate.

───────

(210) M 2021 02238
(151) 18/03/2021
(732) IONUT ALEXANDRU VIRNA,

CPT. VALER DUMITRESCU NR.
98, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

kidino
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

28. Jocuri, jucării și alte obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni pentru pomul de
Crăciun.
35. Servicii de comerț online și offline,
marketing, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02239
(151) 18/03/2021
(732) ANA-MARIA DAMIAN, STR.

VICTOR TORDOSAN NR. 8,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET GREAVU DOINA MARIANA,
STR. C. NOICA , BL. 2, SC. B, AP.
21, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550169,
SIBIU, ROMANIA

(540)

POVESTEA CALENDARULUI
O lume magică

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 20.07.02; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#9C3D86), portocaliu (HEX #F5B11B)

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

35. Publicitate prin reclamă scrisă și online,
afişe, prospecte, în domeniul serviciilor culturale,
educaționale și de divertisment, precum
și al serviciilor de furnizare alimente și
băuturi, furnizate de parcuri de divertisment,
management și marketing în acest domeniu.
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41. Servicii culturale educaţionale și de
amuzament furnizate de parcuri de divertisment,
servicii de tabere de vacanță, organizare de
competiții (educaţionale și de divertisment),
organizare de petreceri, furnizare de facilitaţi de
recreere, organizare de spectacole, organizare
de evenimente de divertisment (jocuri),
furnizare de informaţii/recenzii pentru scopuri
de divertisment și/sau culturale, rezervare de
bilete pentru evenimente de divertisment și
educaţionale, furnizare de informaţii în domeniul
divertismentului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de cazare
temporară, servicii de închiriere săli de şedinţe,
furnizare de facilitaţi pentru camping, închirieri
corturi, scaune, mese, servicii de case de
vacanță.

───────

(210) M 2021 02240
(151) 18/03/2021
(732) GHEORGHE-DANIEL RAITA,

STRADA SCOLII NR. 6, JUDEȚUL
CLUJ, MUN. CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

EGO RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentare de servicii,
baze de date computerizate, furnizarea de
informaţii de afaceri, cercetarea afacerilor,
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, vânzare prin
licitație de bunuri imobiliare.
36. Consultanță imobiliară, acordare de
finanțare pentru promovarea imobiliară, investiții
imobiliare, consultanță imobiliară, finanțare
imobiliară, agenți imobiliari, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară în interesul
beneficiarilor în vederea vânzării, cumpărării sau
închirierii de imobile, multiproprietăți în domeniul
imobiliar, evaluări de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, planificare imobiliară (activități
financiare), organizare de închirieri imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, asistență în
domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de agenții
de cazare (proprietăți imobiliare), gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, investiţii
în proprietăţi imobiliare, investiții de capital în
proprietăți imobiliare, servicii de administrare de
bunuri imobiliare, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), administrare de clădiri
cu apartamente, consultanţă privind bunuri
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii de
construcții civile şi industriale, construcţie
de clădiri de apartamente, construirea și
amenajarea de centre comerciale, construcţie
de birouri, servicii de izolaţii pentru clădiri,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
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(construcții), demolare de construcții civile
şi industriale, construire de fundații pentru
structuri de construcții civile şi industriale,
construire de fundații pentru clădiri, servicii de
reparaţii, servicii de reparaţii clădiri, servicii
de instalaţii, supervizarea construcţiilor pe
şantier, supervizare (conducere) de lucrări
de construcţii, servicii de informaţii şi
consultanţă cu privire la construcţii, informaţii
în domeniul reparaţiilor, amenajare teritorială
pentru construcţii, amenajare de terenuri
(construcţii), servicii de consiliere privind
alterarea clădirilor.

───────

(210) M 2021 02241
(151) 18/03/2021
(732) INTELIGENT MEDICAL COMPANY

S.R.L., STR. DESROBIRII, NR.
44, BL. O9, SC. D, ET. P, AP.
166, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

AZOMED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare pentru animale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, veterinare (produse -),
preparate și substanțe veterinare, suplimente
nutritive de uz veterinar, produse antiinfecțioase
de uz veterinar, suplimente pentru furaje de uz
veterinar, preparate farmaceutice, medicale și
de uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz veterinar.

───────

(210) M 2021 02244
(151) 18/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

INCREDIBIL!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
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conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 02245
(151) 18/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STRADA

LAMINORULUI, NR. 56A, JUD.
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TABIET PLĂCEREA
TA DE ZI CU ZI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 09.07.09

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

30. Faina si preparate facute din cereale,
biscuiti, fursecuri, produse de patiserie si
cofetarie

───────

(210) M 2021 02246
(151) 18/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de

simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 02247
(151) 18/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

REVELION DE REVELION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturaşi publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tiparite
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
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publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 02248
(151) 18/03/2021
(732) FRENTZY FRESH CARN S.R.L.,

B-DUL NICOLAE BALCESCU,
NR. 41, BL. 17, SC. A, ET. 1, AP.
8, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

FRENTZY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul şi prin intermediul reţelelor
informatice mondiale a produselor alimentare,
pâine, produse de patiserie și cofetărie, a
detergenţilor, produselor cosmetice, produselor
de curăţenie, produselor pentru curăţenie,
reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou în legătură cu produselor alimentare,
pâine, produse de patiserie și cofetărie, a
detergenţilor, produselor cosmetice, produselor
de curăţenie, produselor pentru curăţenie,
servicii de informaţii despre vânzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu funcţie de căutare,
cu privire la produselor alimentare, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, a detergenţilor,
produselor cosmetice, produselor de curăţenie,
produselor pentru curăţenie, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, cu privire
la produselor alimentare, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, a detergenţilor, produselor
cosmetice, produselor de curăţenie, produselor
pentru curăţenie, regruparea în avantajul terţilor
a produselor alimentare, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, a detergenţilor, produselor
cosmetice, produselor de curăţenie, produselor
pentru curăţenie (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
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intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 02249
(151) 18/03/2021
(732) FLORIN - ADRIAN DOBRE, STR.

EUFROSIN POTECA NR.26,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Bluid
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Biocide, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi.
7. Cartuşe pentru maşinile de filtrare, maşini
de filtrare, unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, maşini de satinat, aparate de
spălat.
9. Ozonizatoare (ozonizoare).
10. Aparate de dezinfectare pentru scopuri
medicale.
11. Dozatoare de substanţe dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate şi maşini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, instalaţii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apa, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru apă
potabilă, instalaţii de filtrare a aerului.
32. Ape de masă, ape (băuturi).
35. Publicitate, marketing, servicii de agenţie de
import-export, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, promovarea vânzărilor pentru terţi,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, servicii de intermediere comercială,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, asistenţa privind managementul
comercial sau industrial, demonstraţii cu
produse, studii de marketing, cercetare de

marketing, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, distribuirea de eşantioane.
37. Închirierea maşinilor de curăţare,
dezinfectare (servicii), instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor.
40. Purificarea aerului, împrospatărea aerului,
închirierea aparatelor de aer condiţionat, tratarea
apei.
43. Închirierea dozatoarelor de apă potabilă.

───────

(210) M 2021 02251
(151) 18/03/2021
(732) SISI BOTEZ SI ANIVERSARE

S.R.L., STR. LĂPUŞULUI NR. 48,
BL. R116, ET. 2, AP.12, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

sisiboutique.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de cărucioare pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative.

───────

(210) M 2021 02253
(151) 18/03/2021
(732) ALIN-IOAN CIGHIREAN, STR.

NOBEL NR. 31, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

CURENT EXPERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 07.01.08

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

clase:
9. Celule fotovoltaice.
42. Servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru electricitate, consultanță tehnologică în
domeniile producției și utilizării de energie.

───────

(210) M 2021 02254
(151) 18/03/2021
(732) VALENTINA NICOLETA ILIE, STR.

LIBERTATII NR.4, BL.FA15, SC.4,
ET.4, AP.18, JUD. OLT, SLATINA,
230029, OLT, ROMANIA

(540)

valanto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de comenzi online,
servicii de comandă cu ridicata, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
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capului, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului.

───────

(210) M 2021 02255
(151) 18/03/2021
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BLOC
317B, PARTER, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

RURIS power for nature

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.07.17

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

clase:
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
uleiuri lubrifiante și anume ulei de ungere lanț,
ulei de ungere cutie de viteze, ulei pentru
protectia motoarelor, ulei de transmisie, unsoare
de lubrifiere și anume vaselina, compoziţii
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili şi surse de iluminat, lumânări şi fitile
pentru iluminat.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, utilaje agricole, utilaje
multifunctionale, unelte agricole, altele decat
cele actionate manual, pompe de aer (instalatii
de garaj), mașini pentru ascutirea lamelor
(slefuire)/masini de slefuit, lame (componente
ale masinilor), suflante, carburatoare, pompe
centrifuge, fierăstraie cu lanț ( motoferăstrău),
dălți pentru mașini, mandrine (componente ale
mașinilor), mașini si aparate pentru curățare,
electrice, foarfeci de tăiat (mașini), pompe cu
aer comprimat, compresoare (mașini), betoniere
(mașini), cultivatoare (mașini), generatoare
de curent, excavatoare de șanțuri (pluguri),
mandrine de găurit (componente ale mașinilor),
bormașini, motoburghie, generatoare de curent
in caz de urgență, prese de fructe, electrice,
pentru uz casnic, generatoare de energie
electrica, pistoale de lipit, electrice, ciocane
pneumatice, ciocane electrice, mașini de
găurit electrice, unelte de mână, altele decat
cele acționate manual, grape, mașini de
recoltat/mașini de cosit si secerat, motocoase,
motocoase multifuncționale, motocositoare,
sisteme de cosit, sisteme de cosit cu tambur,
aparate de spalat cu înaltă presiune, spălător cu
presiune, roboți industriali, cuțite (componente
ale masinilor), cuțite pentru mașinile de
cosit, mașini de tuns iarba, mașini de tuns
gazon, mașini de tuns gazon electrice, roboți
de tuns gazon, lubrifianti (componente ale
masinior), mașini unelte, aparate de muls
(mulgătoare), mori (mașini), mori cu ciocanele,
mori tip batoză, mori/tocătoare păioase, mori
pentru uz casnic, altele decat cele actionate
manual, cultivatoare motorizate, motocultoare,
motosape, motosăpătoare, motoare, altele decat
cele pentru vehicule terestre, motoare, electrice,
altele decat cele pentru vehicule terestre,
ciocane de cuie, electrice/ clești de scos cuie,
electrice, mașini de vopsit, pluguri, brăzdare,
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ciocane mecanice, pulverizatoare (mașini)/
atomizoare (mașini)/ mașini de pulverizat,
pompe, motopompe, pompe submersibile,
pompe de gradina, aparate de pompare
a apei și anume hidrofoare, mașini de
greblat, secerători, mașini de secerat si
legat, mașini de secerat si treierat, mașini
de măturat străzile, autopropulsate, lame
de fierastrau (componente ale masinilor),șine,
fierăstraie (mașini), emondoare, motofoarfeci,
electroferăstraie, foarfeci, electrice și anume
trimmere, șurubelnițe, electrice, mașini de
ascuțit, foarfeci electrice, pluguri de zapada,
freze de zăpada, aparate de lipit, electrice,
ciocane de lipit, electrice, semănătoare (mașini),
pulverizator de vopsit, demaroare pentru
motoare, șișcornițe (paie tocate)/ tocătoare
de paie, tocătoare păioase, tocătoare de
crengi și resturi vegetale, ventuze pentru
aparatele de muls/ ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, mașini de întindere/
întoarcere a fânului, mașini de filetat, mașini
de treierat, freze de pământ pentru scopuri
agricole, unelte (componente ale mașinilor),
pluguri de indepărtare a gazonului, vibratoare
(mașini) pentru uz industrial, aparate de
spălat, spălătoare cu presiune, mașini de plivit,
scarificatoare, roți de mașini, roți de cauciuc, roți
zimțate, roți metalice, mecanisme cu roti dințate,
prese de vin, zdrobitoare de struguri, prese de
struguri.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras, pulverizatoare
insecticid (unelte de mână)/atomizoare insecticid
(unelte de mână)/spray-uri insecticid (unelte de
mână), pulverizatoare manuale, aparate pentru
distrugerea paraziților de plante, cu acționare
manuală, pile de ascuțit.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, încălzitoare pentru băi,
aparate de incălzire, aeroterme cu gaz, aparate
de incălzire, electrice, aeroterme electrice,
aparate cu aer cald, tunuri de aer cald cu
ardere directă/indirectă, radiatoare, electrice,
radiatoare (încălzire), aparate de captare a
apei, hidrofoare, pompe submersibile, instalații
de irigat, automate, aparate cu jet de apă,
spălătoare cu presiune, mașini de irigat pentru
scopuri agricole și anume motopompe, pompe
de grădină.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, contragreutăti pentru
roțile vehiculului, anvelope pentru utilaje de
deszăpezire, cărucioare de transport, rotile

pentru cărucioare (vehicule)/ rotile pentru
cărucioarele de transport (vehicule), drone civile,
mașini robotizate, tractoare, remorci (vehicule),
anvelope pentru roțile vehiculului, roți de vehicul.

───────

(210) M 2021 02256
(151) 18/03/2021
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BLOC
317B, PARTER, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

RURIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 15.01.25

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

clase:
7. Mașini și mașini unelte și anume
compresoare.

───────
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(210) M 2021 02258
(151) 19/03/2021
(732) TAROS DEALS SRL, STR.

TABLITEI NR. 1B, ET. 3, AP. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014126,
ROMANIA

(540)

TAROSSY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
decorațiuni din hârtie pentru alimente,
decorațiuni din decupaje de hârtie, decorațiuni
de perete din hârtie, decorațiuni din hârtie
pentru prăjituri, decorațiuni de hârtie pentru
masă, decorațiuni adezive de perete, realizate
din hârtie, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic.
18. Lese pentru animale de companie, lese
de animale, umbrele și parasolare, umbrele,
umbrele de soare, articole de șelărie, bice și
articole vestimentare pentru animale, bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii respectiv: zgărzi
pentru animale, rucsacuri/genți de spate.
20. Decorațiuni din plastic pentru petreceri,
culcușuri pentru animale, cuști pentru câini,
paturi pentru animalele de companie, accesorii
metalice pentru expunere (mobilier), baloane
publicitare, baloane publicitare gonflabile, litere
(altele decât caracterele tipografice și clișeele)
confecționate în principal din materiale plastice,
rafturi modulare (mobilier), rafturi pliante, rafturi,
rafturi metalice, rafturi înclinate, separatoare
rafturi (nemetalice), rafturi de magazin, accesorii
pentru perdele, respectiv: inele pentru perdele,
suporturi pentru draperii, nucele din material
textil, călăreți pentru prinderea perdelei de șină,
șine pentru perdele, bare pentru perdele, perdele
decorative din mărgele, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse
în această clasă, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, respectiv: coșuri nemetalice, cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice,
mobilă și mobilier, afișaje, standuri și indicatoare,

nu din metal, adăposturi (cuști) și paturi pentru
animale.
21. Boluri, boluri pentru bărbierit, căzi de baie
pentru bebeluși, căzi, căzi de baie pliante
pentru bebeluși, distribuitoare pentru cosmetice,
distribuitoare de lichide pentru utilizare cu sticle,
dispozitive pentru săpun lichid, distribuitoare
pentru săpun lichid (pentru uz casnic), dozatoare
de gel de duș, dozatoare pentru șampon,
pulverizatoare de uz casnic, suporturi de pahare
pentru baie, savoniere, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, aparate pentru șters
praful, neelectrice, boluri pentru hrănirea și
adăparea animalelor de companie, cuști pentru
animale de companie, boluri pentru hrănirea
animalelor de companie, automate, boluri pentru
băut pentru animale de companie, recipiente de
mâncare pentru animale de companie.
24. Articole individuale realizate din materiale
plastice țesute, ambalaje din material textil
pentru cadouri, articole din materiale textile
pentru șaluri și eșarfe (yashmagh) pentru
acoperirea capului, perdele din plasă, perdele
dantelate, perdele plisate, perdele pentru
duș, perdele pentru ușă, perdele și draperii
confecționate, draperii (perdele groase), perdele
din vinil, perdele din materiale textile, perdele
și draperii confecționate din materiale textile,
perdele de duș din materiale textile sau din
materiale plastice.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de
sport, jucării, jocuri și articole de joacă,
decorațiuni pentru căsuțe de păpuși, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, baloane
pentru petreceri, decorații pentru pomul de
crăciun (altele decât cele comestibile sau pentru
iluminat), decorații festive, cadouri surpriză
pentru petreceri și pomi de Crăciun artificiali.
35. Publicitate, managementul și administrarea
afacerilor, administrarea vânzărilor, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare,
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servicii de comerț cu amănuntul în magazine
de covoare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electrice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul de
cărucioare pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu seifuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare.

───────

(210) M 2021 02260
(151) 19/03/2021
(732) EUROPACK MEDIA SRL,

BULEVARDUL I.C. BRATIANU,
NR. 45, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900263,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Doctor wipes Keep clean!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#B0CB1F, #009846)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Șervețele umede pentru mâini impregnate
cu loțiune cosmetică, șervețele impregnate cu
preparate pentru demachiere.

───────

(210) M 2021 02261
(151) 19/03/2021
(732) S.C. MARC & POLO-TEXTILE

S.R.L., STR. BECLEAN NR. 316,
AP. 4, JUDETUL HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

BG BEGENERIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:turquoise (HEX
#00C7CB), mov (HEX #A50094)

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2021 02263
(151) 19/03/2021
(732) SC TERMOCONSTRUCT SRL,

ALEEA GUCU NR. 1A, JUDEŢUL
CARAŞ SEVERIN, REŞIŢA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

Renk
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
incubatoare pentru ouă, mașini automate
de vânzare, imprimante 3D, pixuri pentru
imprimare 3D, dispozitive pentru curăţarea
acetilenei, dozatoare de benzi adezive
(maşini), benzi adezive pentru scripeţi, pompe
de aerare pentru acvarii, aparate pentru
aerarea băuturilor, aparate pentru aerarea
apei, aerocondensatori, motoare aeronautice,
motoare de avion, agitatoare, utilaje agricole,
elevatoare agricole, unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, condensatoare de aer,
dispozitive cu pernă de aer pentru deplasarea
încărcăturilor, pompe de aer (instalaţii de
garaj), maşini pentru aspirarea aerului, aerografe
pentru aplicarea culorii, alternatoare, lagăre
antifricţiune pentru maşini/rulmenţi anti-frecare
pentru maşini, dispozitive anti-poluare pentru
motoare, plăci (componente ale maşinilor)/
plăci de zăvorâre, aparate de sudură cu arc
electric, aparate de tăiere cu arc electric, osii
pentru maşini, inele cu bile pentru rulmenţi,
rulmenţi cu bile, prese cu coş, lagăre de
rulmenţi pentru maşini, rulmenţi (componente
ale maşinilor), rulmenţi pentru arborii de
transmisie, bătătoare electrice, maşini de batere,
pompe de bere, burdufuri (componente ale
maşinilor), transportoare cu bandă, benzi pentru
transportatoare, curele pentru maşini, curele
pentru motoare, maşini de îndoit, maşini
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pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
dinamuri bicicletă, maşini pentru asamblarea
bicicletelor, dispozitive de legare a fânului/
dispozitive pentru strângerea fânului, maşini
pentru prepararea bitumului, maşini pentru
ascuţirea lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit,
portcuţite (componente ale maşinilor), lame
(componente ale maşinilor), mixere, electrice,
pentru uz casnic, suflante pentru compresia,
evacuarea şi transportul gazelor, suflante pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor/
vânturătoarepentru compresia, aspirarea şi
transportul cerealelor/suflante sau vânturătoare
pentru compresia, aspirarea şi transportul
cerealelor, suflante, bobine pentru războaiele
de ţesut/mosoare pentru războaiele de ţesut,
tuburi de cazan (componente ale maşinilor),
aparate şi maşini pentru legătorie utilizate în
scopuri industriale, maşini de umplut sticle,
maşini de spălat sticle, maşini de astupat sticle,
maşini de capsulat sticle, maşini de sigilat
sticle, cutii pentru matriţe (tipărire), maşini de
împletit, garnituri de frână, altele decât cele
pentru vehicule, saboţi de frână, alţii decât
cei pentru vehicule, segmente de frână, altele
decât cele pentru vehicule, plăcuţe de frână,
altele decât cele pentru vehicule, maşini de
tăiat pâinea, maşini pentru preparare berii,
perii (componente ale maşinilor), perii, acţionate
electric (componente ale maşinilor), perii pentru
aspiratoare, buldozere, maşini pentru unt, arbori
cu came pentru motoarele vehiculelor, vinciuri,
perii de carbon (electricitate), alimentatoare
pentru carburatoare, carburatoare, garnitură
de cardă (componente ale maşinilor de
cardat), maşini de cardat, maşini şi aparate
pentru şamponarea covoarelor, electrice,
cartuşe pentru maşinile de filtrare, convertoare
catalitice, instalaţii centralizate de curăţire cu
vacuum, maşini centrifuge/centrifuge (maşini),
concasoare centrifugale, pompe centrifuge,
lame pentru tocătoarele staţionare, fierăstraie
cu lanţ, maşini electromecanice pentru
industria chimică, dălţi pentru maşini, mandrine
(componente ale maşinilor), agitatoare, maşini
de ţigarete pentru scopuri industriale, site
de cenuşă (maşini), clapete de reţinere
(componente ale maşinilor), maşini şi aparate
pentru curăţare, electrice, dispozitive de curăţare
cu abur, foarfeci de tăiat (maşini), ambreiaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
maşini pentru tăierea cărbunelui, râşniţe de
cafea, altele decât cele acţionate manual,
maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,

compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), instalaţii de
condensare, biele pentru maşini, motoare,
cabluri de comandă pentru maşini, motoare,
mecanisme de comandă pentru maşini,
motoare, elemente de comandă hidraulice
pentru maşini, motoare, elemente de comandă
pneumatice pentru maşini, motoare, convertoare
pentru lucrări din oţel, transportoare (maşini),
maşini pentru producerea cablurilor, cuplaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
capote metalice (componente ale maşinilor)/
apărătoare (componente ale maşinilor)/
capace de protecţie (componente ale
maşinilor), macarale (dispozitive de ridicare şi
avansare), arbori cotiţi, cartere pentru maşini,
motoare, manivele (componente ale maşinilor),
separatoare de cremă/lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, concasoare, cultivatoare
(maşini), generatoare de curent, dispozitive
pentru tragerea draperiilor, acţionate electric,
freze (maşini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (maşini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat/maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat, excavatoare cu lingură
(maşini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri (pluguri), maşini de
divizat, sisteme de deschidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a uşilor,
pneumatice, sisteme de închidere a uşilor,
electrice, sisteme de deschidere a uşilor,
electrice, sisteme de închidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de închidere a uşilor,
pneumatice, maşini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, maşini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente
ale maşinilor), bormaşini, flori de burghiu
(componente ale maşinilor), instalaţii de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, tobe (componente ale
maşinilor), instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, maşini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
maşinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare/
centuri pentru greutăţi, lanţuri de ridicare
(componente ale maşinilor), aparate de
acţionare a elevatoarelor/aparate de acţionare
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a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgenţă, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale maşinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale maşinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere, filtre-
presă, maşini de filtrare, filtre pentru curăţarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
şicomponente ale maşinilor sau motoarelor
maşini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, maşină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de maşină, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante
de forjă, maşini de turnătorie, roţi de
cuplaj, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, maşini de ondulare, prese de fructe,
electrice, pentru uz casnic, economizoare
de combustibil pentru motoare, aparate de
conversie a combustibilului pentru motoarele
cu combustie internă, pompe de distribuţie a
combustibilului pentru staţiile de service, maşini
de galvanizare, lămpi de sudură cu gaz, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acţionare) pentru
războaie de ţesut, mecanisme (de acţionare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, maşini
pentru prelucrarea sticlei, diamante pentru
tăiat geamuri (componente ale maşinilor), bujii
incadescente pentru motoare diesel, pistoale
de lipit, electrice, maşini pentru decorticarea
cerealelor/maşini pentru decorticarea grânelor,
maşini pentru decorticarea cerealelor şi
grânelor, separatoare de cereale, ancore
automate cu patru braţe pentru uz naval,
răzătoare pentru legume, inele pentru ungere
(componente ale maşinilor), cutii de unsoare
(componente ale maşinilor), maşini de şlefuit,
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor)/
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre şi descărcăre, maşini de manipulare,

automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat/maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit)/extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
maşinilor), maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru ţeserea ciorapilor, carcase
(componente ale maşinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă , roboţi industriali, injectoare
pentru motoare, aparate de aplicare a cernelii
pentru maşinile de tipărit, maşini de călcat,
cricuri (maşini), cricuri pneumatice, motoare cu
reacţie, altele decât pentru vehiculele terestre,
îmbinări (componente ale motorului)/îmbinări
etanşe (componente ale motorului), carcase
pentru lagăre (componente ale maşinilor),
lagăre (componente ale maşinilor), manşe de
comandă ca şi componente ale maşinilor, altele
decât pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini de
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor din
piele, aparate de ridicare, lifturi, altele decât
teleschiurile, sisteme mecanizate de alimentare
a animalelor, rampe de încărcare, fusuri
pentru războiul de ţesut, războaie de ţesut,
pompe de lubrifiere, lubrifianţi (componente
ale maşinilor), maşini-unelte, matriţe utilizate
la tipărire, maşini de tocat carne, maşini
pentru prelucrarea metalelor, aparate de muls,
maşini de frezat, mori (maşini), mori pentru
uz casnic, altele decât cele acţionate manual,
pietre de moară, sfredele pentru minerit, maşini
pentru mineralizarea apei potabile, maşini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (maşini), maşini
de amestecat, maşini de scobit/maşini de
decojit, cultivatoare motorizate, motoare pentru
ambarcaţiuni, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare)/escalatoare, benzi
rulante/trotuare mobile, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), amortizoare pentru motoare/
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amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric/cleşti de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), cleşti de
crestat (maşini-unelte), maşini pentru rafinarea
petrolului, maşini de tratare a minereului,
maşini de împachetare, maşini de ambalare,
maşini de vopsit, maşini pentru prelucrarea
hârtiei (tipărire), unități plutitoare de producție,
stocare și exploatare (fpso), maşini de fabricat
hârtie, maşini de lustruit parchetul cu ceară,
electrice, maşini pentru fabricarea pastelor
făinoase, electrice, pedale de acţionare pentru
maşinile de cusut, maşini de decojit, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston/inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, maşini de
tipărit, prese de tipar role de tipar pentru
maşini, maşini pentru prelucrarea materialelor
plastice, mecanisme de propulsie, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, maşini de
compactare, scripeţi (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini)/atomizoare (maşini)/
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru maşinile de perforat, maşini
de perforat, cricuri cu cremalieră, maşini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, maşini pentru
montarea şinelor, maşini pentru construcţia de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de cale
ferată, greble pentru maşini de greblat, maşini
de greblat, maiuri (maşini), bătătoare (maşini),
secerători, maşini de secerat şi legat, maşini de
secerat şi treierat, reductoare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, aparate de bobinat,
mecanice, tambure, mecanice, pentru furtunuri
flexibile, regulatoare (componente ale maşinilor),
maşini de clătit, maşini de nituit, maşini de
măturat străzile, autopropulsate, maşini pentru
realizarea drumurilor/maşini pentru construirea
de drumuri, poduri rulante, rulmenţi cu bile,
cilindrii pentru laminoare, laminoare, prese
de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru ţesături, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la

maşinile de construcţii, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
aparatele şi maşinile de încărcare-descărcare,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile agricole,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile miniere,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la plugurile de, maşini
de satinat, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
fierăstraie cu masă (componente ale maşinilor),
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), maşini de colectare a
pietrei de cazan, foarfeci, electrice, şurubelniţe,
electrice, maşini de sigilat pentru scopuri
industriale, aparate electrice pentru sigilarea
materialelor plastice (împachetare), rulmenţi
cu lubrifiere automată, pompe de combustibil
autoreglabile, pulverizator deşeuri, maşini de
cusut, cuplaje de arbori (maşini), maşini de
ascuţit, presr de balotat, maşini de tuns
pentru animale/maşini de tuns părul pentru
animale, foarfeci, electrice, arcuri-amortizoare
de şocuri (componente ale maşinilor)/pistoane
amortizor (componente ale maşinilor)/pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeţi, mecanice, mărunţitoare (maşini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale maşinilor),
site (maşini de sitat sau componente ale
maşinilor), instalaţii de cernere, maşini de
cernere, unelte de ascuţit marginile schiurilor,
sanii portcuţit (componente ale maşinilor),
glisoare pentru maşinile de tricotat/sănii pentru
maşinile de tricotat, prese de netezit, pluguri
de zăpadă, aparate de lipit, cu gaz/aparate
de sudat, cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz,
ciocane de lipit, cu gaz, aparate de lipit,
electrice, ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), maşini
rotative, roţi de tors, maşini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale maşinilor),
separatoare de tulpini (maşini), maşini de
ştanţat, suporturi pentru maşini, demaroare
pentru motoare, statoare (componente ale
maşinilor), condensatoare de abur (componente
ale maşinilor), separatoare de abur/ulei, motoare
cu abur, separatoare de abur, cazane cu
abur, cilindrii compactori/cilindrii compactori
pentru pământ, plăci stereotip, maşini de
cusut, maşini de prelucrare a pietrei, presetupe
de etanşare (componente ale maşinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls/ventuze de
fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
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duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
maşinilor, motoarelor)/robineţi (componente ale
maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de treierat,
freze de pământ pentru scopuri agricole,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice/deschizătoare de conserve, electrice,
maşini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale maşinilor), convertizoare de
cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, arbori de transmisie, alţii decât cei
pentru vehiculele tereste, lanţuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele tereste,
transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii pentru maşini, transportoare
pneumatice, maşini de debavurat/aparate de
prelucrare/aparate de prelucrare prin, maşini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice/tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane
(componente ale preselor de tipar), maşini
de cules litere (tipărire), maşini de cules
litere (fotoculegere), maşini de turnat litere,
prese tipografice, maşini tipografice, articulaţii
universale (articulaţii cardanice), pompe de vid
(maşini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape (componente ale
maşinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile de
benzină, maşini industriale de imprimare cu
jet de cerneală, mopuri cu aburi, costume
robotice exoscheletice, altele decât cele pentru
scopuri medicale, macarale mobile, vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, aparate de
vulcanizare, aparate de spălat, maşini de
spălat (rufe), instalaţii de spălat pentru
vehicule/instalaţii pentru spălarea vehiculelor,
unităţi de eliminare a deşeurilor/unităţi de
eliminare a gunoiului, maşini de compactare
a deşeurilor/maşini de compactare a gunoiului,
recuperatoare pneumatice pentru decantarea
uleiul uzat, încălzitoare de apă (ca şi
componente ale maşinilor), separatoare de
apă/robinete de drenaj, maşini şi aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de

sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe/maşini de spălat
colorate, vinciuri, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe cu
stoarcere.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală, petice din cauciuc
adezive pentru repararea camerelor de aer,
transportoare aeriene, aparate, maşini şi
dispozitive aeronautice, avioane, vehicule
aeriene, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), vehicule cu pernă de aer,
airbag-uri (dispozitive de siguranţă pentru
automobile), aeronave, dirijabile/baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule/dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
barje, coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri
pentru autobuzele articulate, cricuri de bicicletă,
lanţuri de bicicletă, ghidoane de bicicletă,
anvelope de bicicletă, frâne de bicicletă,
apărătoare de noroi pentru bicicletă, manivele
de bicicletă, motoare de bicicletă, pedale de
bicicletă, roţi de bicicletă, şei de bicicletă,
cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale
de companie, camioane dotate cu funcție de
macara, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor/clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi
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de frână pentru vehicule, plăcuţe de frână
pentru autovehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, amortizoare
pentru materialele rulante feroviare, bări de
protecţie pentru automobile, aparate şi instalaţii
de transport pe cablu, drone aparate de filmat/
drone aparate de fotografiat, maşini de camping/
case mobile, canoe, capace pentru rezervoarele
de combustibil ale vehiculelor, rulote, cabine
pentru instalaţiile de transport pe cablu, maşini/
autoturisme/automobile, cărucioare de transport,
carcase pentru anvelopele pneumatice/ carcase
pentru anvelopele pneumatice, rotile pentru
cărucioare (vehicule)/rotile pentru cărucioarele
de transport, vagonete de transportat oala
de turnare/cărucioare de transportat oala de
turnare, telescaune, brichete pentru automobile,
circuite hidraulice pentru vehicule, drone civile,
cărucioare de curăţenie, tacheţi (nautică),
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, betoniere, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru
volanul vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
gruie pentru ambarcaţiuni, triciclete pentru
livrări/tricicluri de transport, vagoane-restaurant,
mecanisme de decuplare pentru ambarcaţiuni,
uşi pentru vehicule, dragi (ambarcaţiuni),
protecţii pentru roţile de bicicletă, maşini
fără şofer (maşini autonome)/mașini autonome,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare pentru vehiculele terestre,
scaune de catapultare pentru aeronave, lagăre
de motor pentru vehiculele terestre, motoare
pentru vehiculele terestre, tranchete (din
cauciuc) pentru nave, feriboturi, cărucioare de
pescuit, bandaje pentru roţile de cale ferată, saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioarele de copii, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioarele de copii, elevatoare
cu furcă, roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
funiculare, coşuri de fum pentru nave, coşuri
de fum pentru locomotive, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, mecanisme de acţionare
pentru vehiculele terestre, maşinuţe de golf
(vehicule), cărucioare de manipulare, tetiere
pentru scaunele vehiculului, ştergătoare de
faruri, capote pentru motoarele vehiculelor,
capote pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, cărucioare pentru furtun, baloane cu
aer cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru

vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane/camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de curse, cricuri de motocicletă, şei
de motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare
de motocicletă, motociclete, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, apărătoare de noroi,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, vâsle, padele pentru canoe, coşuri
adaptate pentru biciclete, coşuri adaptate pentru
motociclete, paraşute, pontoane, hublouri,
cărucioare pentru copii, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, pompe pentru
anvelopele de bicletă, trotinete (vehicule), huse
pentru cărucioarele de copii, copertine pentru
cărucioarele de copii, plase împotriva ţânţarilor
adaptate pentru cărucioarele de copii, cărucioare
de copii, cuplaje de căle ferată, vagoane
de cale ferată, oglinzi retrovizoare, angrenaje
reductoare pentru vehiculele terestre, vehicule
frigorifice, vagoane frigorifice de cale ferată,
vehicule cu comandă de la distanţă, altele decât
jucăriile, vehicule pentru cercetări subacvatice
acţionate de la distanţă, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, sănii de salvare,
alarme de marşarier pentru vehicule, jante
pentru roţi de bicicletă, jante pentru roţi de
vehicule, maşini robotizate, carucioare tip cuşcă
cu role, material rulant pentru căile ferate
funiculare, material rulant pentru căile ferate,
furcheţi/dame (de ramă), camioane pentru
transportul gunoiului, cârme, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, elice
pentru ambarcaţiuni, elice, elice (propulsoare)
pentru nave, vâsle/rame, hidroavioane, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, coci de nave, nave,
amortizoare de şocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de şocuri pentru automobile,
cărucioare de cumpărături, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, teleschiuri,
cuşete de dormit pentru vehicule, cuşete
de dormit, sănii (vehicule), sănii cu motor,
anvelope solide pentru roţile vehiculului, vehicule
spaţiale, huse pentru roata de rezervă/huse
pentru anvelope de rezervă, vergi de navă,
spiţe pentru anvelope, spoilere pentru vehicule,
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cleme de spiţe pentru roţi, spiţe pentru
roţile de bicicletă, maşini sport, autocisterne
pentru stropit, transmisii de comandă pentru
nave, volane pentru vehicule, parasolare
adaptate pentru automobile, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), teleferice (telecabine)/cabine de
funicular, camioane basculante, vagonete
basculante, coaste de lemn (cadre) pentru
nave, bene basculante pentru autocamioane/
bene basculante pentru camioane, dispozitive
de basculare (componente ale vagoanelor
de cale ferată), convertizoare ale cuplului
de torsiune pentru vehiculele terestre, bare
de torsiune pentru vehicule, autocamioane
de tractare/autocamioane de depanare pentru
transport, tractoare, sisteme de tractare pentru
vehicule, remorci (vehicule), remorci pentru
transportarea bicicletelor, tramvaie, lanţuri de
transmisie pentru vehiculele terestre, arbori de
transmisie pentru vehiculele terestre, transmisii
pentru vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor)/benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, triciclete, anvelope fără
cameră pentru biciclete, camere de aer
pentru anvelopele pneumatice, camere de aer
pentru anvelopele de bicicletă, turbine pentru
vehiculele terestre, cărucioare cu două roţi/
cărucioare de bagaje/cărucioare de magazie,
inserţii de anvelope, anvelope pentru roţile
vehiculului, anvelope pneumatice, şasiuri pentru
vehicule, tapiţerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, autodube (vehicule),
roţi de vehicul, şasiuri pentru vehicule, bare
de protecţie pentru vehicule, scări pentru
vehicule, spiţe pentru roţile vehiculului, arcuri de
suspensie pentru vehicule, scaune de vehicule,
huse pentru vehicule (formate), manşe de
comandă pentru vehicule, vehicule electrice,
vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe
apă sau pe calea ferată, vehicule acvatice,
roabe, scaune cu rotile, geamuri pentru vehicule,
parbrize, ştergătoare de parbriz, iahturi.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din
metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu
din metal, monumente nemetalice, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), sticlă
alabastru, alabastru, corniere, nemetalice,
acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,

plăci de blindaj, nemetalice, uşi blindate,
nemetalice/uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest,
asfalt, pavaj de asflat, voliere (structuri),
nemetalice, balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi nemetalice/
traverse nemetalice, instalaţii pentru parcarea
bicicletelor, nemetalice, lianţi pentru fabricarea
brichetelor/lianţi pentru fabricarea pietrelor,
material liant pentru repararea drumurilor,
fântâni pentru păsări (structuri), nemetalice,
bitum, carton bitumat pentru construcţii,
produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtie
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, cripte funerare,
nemetalice, busturi din piatră, beton sau
marmură, cabane, nemetalice, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete
de protecţie, nemetalice, pentru drumuri,
trambuline pentru sărituri, nemetalice, tăblii
pentru uşi, nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice/
rame de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, şamotă de foc/cărămidă
refractară de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
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nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare
rutieră/granule de sticlă pentru marcarea
drumurilor, granit, plăci pentru morminte,
nemetalice/plăcuţe funerare, nemetalice, pietriş,
pietre de mormânt/pietre funerare, cadre
pentru sere, nemetalice/pergole, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetalice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice/gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var/piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii/pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii’, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/

legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de zgură,
ardezie, pulbere de ardezie, grajduri, nemetalice,
geamuri din sticlă colorată/vitralii, trepte (scări),
nemetalice, scări, nemetalice, statui din piatră,
ciment sau marmură, piatră, guri de scurgere
stradale, nemetalice, montanţi (componente
ale scărilor), nemetalice, piscine (structuri),
nemetalice, uşi batante, nemetalice, cabine
insonorizate nemetalice, transportabile, panouri
acustice, nu din metal, rezervoare din zidărie,
smoală, benzi cu smoală pentru construcţii, stâlpi
de telegraf, nemetalici telefonice, nemetalice,
teracotă (materiale de construcţii), pardoseli
din plăci, nemetalice, plăci, nemetalice, pentru
construcţii, împrejmuiri pentru morminte sau
cavouri, nemetalice/împrejmuiri pentru morminte
sau cavouri, cavouri, nemetalice, cavouri
(monumente), nemetalice, stele funerare,
nemetalice, plăci funerare, nemetalice, tuf,
turnichete, nemetalice, lemn de furnir, placare
exterioară cu vinil, lambriuri, nemetalice, placări
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
captuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate în
construcţii, plăci de căptuşit pereţii, nemetalice,
valve pentru ţevile de apă, nemetalice sau
din plastic, ţevi de apă, nemetalice, geamuri
din sticlă, altele decât geamurile vehiculelor,
geamuri din sticlă pentru construcţii, cadre
de ferestre, nemetalice, ferestre, nemetalice,
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lemn, semiprelucrat, lemn pentru fabricarea
ustensilelor casnice, pavaje din lemn, furnire din
lemn/furnire, panouri din lemn, plăci din fibre
din lemn pentru construcţii, duşumele din lemn,
lucrări de zidărie din piatră, lucrări de artă din
piatră, ciment sau marmură.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare) publicitare, ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii

pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului
pentru terţi, demonstraţii cu produse, proiectarea
de materiale publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, reproducerea
documentelor, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de vânzare cu
ridicata și amănanuntul.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de lounge
cu narghilea, servicii de bar, servicii de
pensiune, rezervări la pensiuni, pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
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(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali.

───────

(210) M 2021 02264
(151) 19/03/2021
(732) CALIN-ALEXANDRU NEDELCU,

INTR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 6, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SimplySlim
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, suplimente dietetice
destinate să suplimeze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, suplimente
nutritive, suplimente alimentare proteice,
suplimente dietetice proteice, suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu,
suplimente nutritive minerale, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente dietetice care
conțin vitamine și proteine, preparate pe bază
de vitamine și proteine sub formă de suplimente
alimentare în pulberi, pulberi ambalate utilizate
ca înlocuitori de masă pentru uz medical,
alimente dietetice.
30. Batoane, batoane de cereale cu conținut
ridicat de proteine, faină și preparate din cereale,
zahăr, miere, sirop de meleasă, drojdie, cacao,
sare, biscuiti, snacks, respectiv gustări și cipsuri
din cereale, mirodenii.

───────

(210) M 2021 02265
(151) 19/03/2021
(732) CALIN - ALEXANDRU

NEDELCU, INTR. GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR. 6, AP.1,
SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Honest Snack
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, suplimente
nutritive, suplimente alimentare proteice,
suplimente dietetice proteice, suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu,
suplimente nutritive minerale, suplimente
dietetice şi nutritive, alimente dietetice.
30. Batoane, batoane de cereale cu conţinut
ridicat de proteine, cereale pentru mic dejun,
ciocolată, făină şi preparate din cereale, zahăr
miere, sirop de melasă, drojdie, cacao, sare,
mirodenii.

───────

(210) M 2021 02266
(151) 22/03/2021
(732) GEORGIANA-ANDRA MIHAI, STR.

NICOLAE ROȘU, NR. 3, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ETERNAL DRAGON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Anticearcăne, adezivi pentru gene, păr și
unghii false, batoane corectoare, anticearcăne
corectoare (cosmetice), bețișoare cu vată
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impregnate cu produse demachiante, baze
pentru machiaj sub formă de paste, corectoare
anticearcăne, corector facial, cosmetice
colorate, cosmetice decorative, cosmetice
pentru buze, creioane de contur pentru buze,
creioane de machiaj, creioane dermatografe,
creioane de ochi de uz cosmetic, creioane
pentru gene, creioane pentru obraz, creioane
pentru ochi, creioane pentru sprâncene, cremă
corectoare, cremă de bază, cremă pentru
ten deschis, creme autobronzante (cosmetice),
creme cosmetice, creme de soare, cretă de
fardat, creme pentru bronzarea pielii, produse de
demachiere, eye-liner (cosmetice), fard cremos
de obraz, fard gras, farduri cosmetice, farduri
de obraz, farduri de sprâncene, fond de
ten, farduri pentru truse de machiaj, farduri
pentru obraz și buze, fond de ten sub formă
de cremă, fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
fonduri de ten, gel pentru sprâncene, geluri
pentru demachiere, lapte demachiant, loțiuni
autobronzante (cosmetice), luciu de buze, măști
de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi, vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme
anti-îmbătrânire, creme anticelulitice, creme
antirid, creme balsam pentru pete, creme

cosmetice de mâini, creme cu protecție solară,
creme cosmetice pentru piele uscată, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, creme de corp (nemedicinale), creme
de curățare, cremă cosmetica pentru mâini,
cremă cu protecție solară rezistentă la apă,
cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă de
microdermoabraziune, cremă de noapte, cremă
hidratantă după bărbierit, cremă nemedicinală
pentru tratarea scalpului, cremă pentru ochi,
cremă pentru unghii, creme (nemedicinale)
pentru curățarea pielii, creme de curățare
pentru piele, creme de față și de corp,
creme de noapte (cosmetice), creme de piele
nemedicinale, creme de zi, creme de protecție,
creme de protecție solară (cosmetice), creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme exfoliante, creme hidratante,
creme hidratante de uz cosmetic, creme
hidratante pentru corp, creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice), creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme nemedicinale, creme
nemedicinale de curățare, creme nemedicinale
pentru picioare, creme nutritive (nemedicinale),
creme parfumate, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme pentru albirea pielii, creme
pentru buze, creme pentru corp, creme pentru
corp parfumate, creme pentru demachiere,
creme pentru față de uz cosmetic, creme
pentru fortificarea pielii, creme pentru măști
corporale, creme pentru ochi (nemedicinale),
creme pentru piele, creme pentru pistrui, creme
pentru ten deschis (de uz cosmetic), creme
pentru reducerea petelor de îmbătrânire, creme
pentru îngrijirea pielii (produse cosmetice),
creme pentru întreținerea pielii de uz cosmetic,
creme tip cold cream de uz cosmetic, creme tip
cold cream, altele decât cele pentru uz medical,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme
și loțiuni pentru bronzat, creme-sufleu pentru
corp, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), emoliente (produse cosmetice),
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten (produse cosmetice),
emulsii de corp (produse cosmetice), emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii (produse cosmetice), exfoliante
pentru îngrijirea pielii (produse cosmetice), foițe
de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, intăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
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curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru intarire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,

pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare,
care nu sunt de uz medical, sprâncene false,
săruri de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea la
soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale), unt de
corp, unt de mâini și de corp, unt de cacao de uz
cosmetic, vopsele pentru gene.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: anticearcăne,
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, baze pentru machiaj
sub formă de paste, corectoare anticearcăne,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
de contur pentru buze, creioane de machiaj,
creioane dermatografe, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă corectoare, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eye-
liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, farduri de obraz, farduri
de sprâncene, fond de ten, farduri pentru truse
de machiaj, farduri pentru obraz și buze, fond de
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ten sub formă de cremă, fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), fonduri de ten, gel pentru sprâncene,
geluri pentru demachiere, lapte demachiant,
loțiuni autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi, vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,

creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, intăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
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de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru intarire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare,
care nu sunt de uz medical, sprâncene false,
săruri de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă

de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei
de curățare, ulei de corp sub formă de
spray, uleiuri bronzante, uleiuri cosmetice pentru
epidermă, uleiuri de bronzare de uz cosmetic,
uleiuri de uz cosmetic, uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), uleiuri de îngrijire a
pielii (produse cosmetice), uleiuri parfumate
pentru ingrijirea pielii, uleiuri pentru protecție
solară (cosmetice), uleiuri pentru hidratarea pielii
după expunerea la soare, uleiuri pentru mâini
(nemedicinale), unt de corp, unt de mâini și de
corp, unt de cacao de uz cosmetic, vopsele
pentru gene, marketing promoțional, împărţirea
de eşantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────
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(210) M 2021 02267
(151) 19/03/2021
(732) CTE RENT UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L., ŞOS.
BUCUREŞTI NR. 57, BIROU 2.12,
ET. 2, SAT CIOROGARLA, JUD.
ILFOV, COMUNA CIOROGARLA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CTE Rent

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 01.01.02; 26.03.23

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
reflecting pond), verde (Pantone lime
zest)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Închirierea de buldozere, închirierea
echipamentelor de construcţii, închirierea
excavatoarelor, închirierea şi repararea
vehiculelor cu motor, servicii de reparaţii în
cazul unei defecţiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor.
39. Închirierea de maşini, colectarea de bunuri
reciclabile, transportul de mărfuri, opreaţiuni de
încărcare - descărcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea de tractoare, transport,
închirierea de vehicule.

───────

(210) M 2021 02268
(151) 19/03/2021
(732) CTE SOLUTION - UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L., SOS.
BUCURESTI NR. 57, PARTER,
SAT CIOROGARLA, JUD. ILFOV,
COMUNA CIOROGARLA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CTE DEFENCE

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 29.01.12; 26.03.23; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
reflecting pond), bej (Pantone
champagne beige)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Buldozere, transportoare, excavatoare de
șanțuri, excavatoare, lagăre (componente ale
maşinilor), maşini - unelte, prese, pompe, pluguri
de zăpadă, transmisii pentru mașini.
12. Vehicule blindate, maşini / autoturisme /
automobile, uşi pentru vehicule, motoare pentru
vehicule terestre, mecanisme de acționare
pentru vehiculele terestre, cărucioare de
manipulare, autocamioane / camioane, vehicule
militare de transport, autobuze, autocare,
motociclete, semnalizatoare pentru vehicule,
mașini sport, tractoare, remorci (vehicule),
autodube (vehicule), vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată.
39. Transportul cu mașini blindate, transportul
cu autobuzul, transport de mărfuri, transport,
logistica transporturilor, închirierea de vehicule.

───────
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(210) M 2021 02269
(151) 19/03/2021
(732) CTE SOLUTION - UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L., SOS.
BUCURESTI NR. 57, PARTER,
SAT CIOROGARLA, JUD. ILFOV,
COMUNA CIOROGARLA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CTE SOLUTION

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 29.01.12; 26.03.23; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
reflecting pond), turcoaz (Pantone
biscay bay)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Buldozere, transportoare, excavatoare de
șanțuri, excavatoare, lagăre (componente ale
maşinilor), maşini - unelte, prese, pompe, pluguri
de zăpadă, transmisii pentru mașini.
37. Închirierea de buldozere, închirierea
echipamentelor de construcţii, închirierea
excavatoarelor, închirierea şi repararea
vehiculelor cu motor, servicii de reparaţii în
cazul unei defecţiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor.

───────

(210) M 2021 02270
(151) 19/03/2021
(732) LICENIUS-ADELIN RANGHILOF,

STR. DELFINULUI, NR. 6, BL. 42,
SC. 1, ET. 5, AP. 30, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MILPLAST.ro QUALITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.01.03; 26.04.02; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Ferestre metalice, rulouri metalice pentru
ferestre, uși, porți, ferestre și jaluzele pentru
ferestre din metal, tocuri metalice pentru
ferestre, ferestre de acoperiș din metal, uși
glisante metalice, cadre metalice pentru uși
glisante, rulouri pentru geamuri glisante (metal
-), elemente de fațadă din metal, uși metalice de
garaj, uși metalice, uși exterioare din metal, uși
exterioare rulante din metal.
19. Ferestre din pvc, ferestre nemetalice,
profiluri pentru ferestre, cadre (nemetalice)
pentru ferestre, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, tocuri de ferestre
(nemetalice), sticlă arhitecturală (ferestre) pentru
construcții, rame din material plastic pentru
ferestre, ferestre pentru acoperiș realizate din
materiale plastice, ansambluri de ferestre cu
fante de ventilație (nemetalice), uși glisante, nu
din metal, elemente de fațadă din materiale
nemetalice, elemente de fațadă nemetalice
pentru construcții, uși de garaj nemetalice, uși
(nemetalice) pentru garaje, rulouri exterioare din
plastic, uși nemetalice, uși pliante nemetalice, uși
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exterioare, nu din metal, uși interioare, nu din
metal.

───────

(210) M 2021 02271
(151) 19/03/2021
(732) SC ROMBAT SA, DRUMUL

CETATII NR. 4, JUD. BISTRITA-
NASAUD, BISTRITA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

ROMBAT POLE POSITION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Baterii de acumulatoare.

───────

(210) M 2021 02272
(151) 19/03/2021
(732) SC ROMBAT SA, DRUMUL

CETATII NR. 4, JUD. BISTRITA-
NASAUD, BISTRITA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

ROMBAT TERRA
PROFESSIONAL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Baterii de acumulatoare.
───────

(210) M 2021 02273
(151) 19/03/2021
(732) SC ROMBAT SA, DRUMUL

CETATII, 4, JUDEŢ BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRITA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

ROMBAT TERRA PLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Baterii de acumulatoare.

───────

(210) M 2021 02274
(151) 19/03/2021
(732) SC ROMBAT SA, DRUMUL

CETATII, 4, JUDEŢ BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRITA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

ROMBAT CHAMPION

9. Baterii de acumulatoare.
───────

(210) M 2021 02275
(151) 19/03/2021
(732) DEMIREL GAZI, STR. VIILOR

II NR. 21, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

SultanaRaks
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────
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(210) M 2021 02276
(151) 22/03/2021
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

SUPORTERO
energie cât o galerie

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 24.07.01

(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
2766C), albastru (PANTONE
27455C, reflex blue C, 280C), galben
(PANTONE 116C), roşu (PANTONE
186C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţinemedicinale,
parfumerie uleiuri esenţiale, antiperspirante
(articole de toaletă), preparate pentru baie, nu
cele pentru scopuri medicale, parfumuri, geluri
de duş, deodorante, şampoane.
4. Combustibili, cărbune (combustibil),
aprinzătoare, aprinzătoare pentru grătar,
brichete de cărbune, brichete combustibile.
5. Preparate pentru odorizarea aerului,
preparate pentru purificarea aerului, produse
pentru odorizarea aerului din încăperi, produse
pentru odorizarea, aerului în automobile.

8. Tacâmuri.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi educative,
instrumente de scris, materiale de scris, agende,
creioane, pahare de unică folosinţă din hârtie.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de băut, căni, pahare, pahare
de unică folosinţă, pahare de unică folosinţă din
hârtie, farfurii din hârtie, farfurii de unică folosinţă,
paie pentru băut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, tricouri cu mânecă
scurtă, hanorace, fulare (eşarfe pentru gât),
bandane (fulare), pantaloni scurţi, şepci, şosete.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, mingi pentru
jocuri, mingi de fotbal, trompete de jucărie,
vuvuzele, fluiere de jucărie.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, fructe la
conservă, legume la conservă, gustări pe bază
de fructe, batoane pe bază de fructe, gustări
pe bază de legume, gustări din nuci, gustări
din seminţe, chipsuri din fructe, carne la
conservă, peşte la conservă, fasole conservată,
specialităţi din carne pentru grătar, nuci
preparate, nuci procesate, migdale preparate,
migdale procesate, nuci de acaju sărate, alune
preparate, arahide preparate.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, ketchup (sos).
32. Băuturi nealcoolice, băuturi izotonice,
băuturi energizante, băuturi care conţin vitamine.
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi de
comerţ cu amănuntul, servicii de promovare,
furnizarea unei pieţe comerciale oniine pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, servicii de comerţ oniine, compilarea
informaţiilor despre produse în baze de date
computerizate în scopuri publicitare pentru a
facilita consumatorilor posibilitatea de a o vedea
şi de a achiziţiona aceste produse, oferind
consumatorilor şi clienţilor informaţii cu privire
la preţurile şi calitatea prduselor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
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de comercializare cu amănuntul, pubicitate,
răspândirea materialelor publicitare, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
publicitate oniine pe o reţea de calculatoare,
producţia de clipuri publicitare, demonstraţii cu
produse.

───────

(210) M 2021 02277
(151) 22/03/2021
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

SuporterRO ENERGIE
CÂT O GALERIE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţinemedicinale,
parfumerie uleiuri esenţiale, antiperspirante
(articole de toaletă), preparate pentru baie, nu
cele pentru scopuri medicale, parfumuri, geluri
de duş, deodorante, şampoane.
4. Combustibili, cărbune (combustibil),
aprinzătoare, aprinzătoare pentru grătar,
brichete de cărbune, brichete combustibile.
5. Preparate pentru odorizarea aerului,
preparate pentru purificarea aerului, produse
pentru odorizarea aerului din încăperi, produse
pentru odorizarea, aerului în automobile.
8. Tacâmuri.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi educative,
instrumente de scris, materiale de scris, agende,
creioane, pahare de unică folosinţă din hârtie.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de băut, căni, pahare, pahare
de unică folosinţă, pahare de unică folosinţă din
hârtie, farfurii din hârtie, farfurii de unică folosinţă,
paie pentru băut.

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, tricouri cu mânecă
scurtă, hanorace, fulare (eşarfe pentru gât),
bandane (fulare), pantaloni scurţi, şepci, şosete.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, mingi pentru
jocuri, mingi de fotbal, trompete de jucărie,
vuvuzele, fluiere de jucărie.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, fructe la
conservă, legume la conservă, gustări pe bază
de fructe, batoane pe bază de fructe, gustări
pe bază de legume, gustări din nuci, gustări
din seminţe, chipsuri din fructe, carne la
conservă, peşte la conservă, fasole conservată,
specialităţi din carne pentru grătar, nuci
preparate, nuci procesate, migdale preparate,
migdale procesate, nuci de acaju sărate, alune
preparate, arahide preparate.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, ketchup (sos).
32. Băuturi nealcoolice, băuturi izotonice,
băuturi energizante, băuturi care conţin vitamine.
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi de
comerţ cu amănuntul, servicii de promovare,
furnizarea unei pieţe comerciale oniine pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, servicii de comerţ oniine, compilarea
informaţiilor despre produse în baze de date
computerizate în scopuri publicitare pentru a
facilita consumatorilor posibilitatea de a o vedea
şi de a achiziţiona aceste produse, oferind
consumatorilor şi clienţilor informaţii cu privire
la preţurile şi calitatea prduselor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, pubicitate,
răspândirea materialelor publicitare, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
publicitate oniine pe o reţea de calculatoare,
producţia de clipuri publicitare, demonstraţii cu
produse.

───────
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(210) M 2021 02278
(151) 22/03/2021
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

SuporterROMANIA
ENERGIE CÂT O GALERIE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţinemedicinale,
parfumerie uleiuri esenţiale, antiperspirante
(articole de toaletă), preparate pentru baie, nu
cele pentru scopuri medicale, parfumuri, geluri
de duş, deodorante, şampoane.
4. Combustibili, cărbune (combustibil),
aprinzătoare, aprinzătoare pentru grătar,
brichete de cărbune, brichete combustibile.
5. Preparate pentru odorizarea aerului,
preparate pentru purificarea aerului, produse
pentru odorizarea aerului din încăperi, produse
pentru odorizarea, aerului în automobile.
8. Tacâmuri.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi educative,
instrumente de scris, materiale de scris, agende,
creioane, pahare de unică folosinţă din hârtie.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de băut, căni, pahare, pahare
de unică folosinţă, pahare de unică folosinţă din
hârtie, farfurii din hârtie, farfurii de unică folosinţă,
paie pentru băut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, tricouri cu mânecă
scurtă, hanorace, fulare (eşarfe pentru gât),
bandane (fulare), pantaloni scurţi, şepci, şosete.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
articole de gimnastică şi de sport, mingi pentru
jocuri, mingi de fotbal, trompete de jucărie,
vuvuzele, fluiere de jucărie.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, ouă, lapte, brânză,

unt, iaurt şi alte produse lactate, fructe la
conservă, legume la conservă, gustări pe bază
de fructe, batoane pe bază de fructe, gustări
pe bază de legume, gustări din nuci, gustări
din seminţe, chipsuri din fructe, carne la
conservă, peşte la conservă, fasole conservată,
specialităţi din carne pentru grătar, nuci
preparate, nuci procesate, migdale preparate,
migdale procesate, nuci de acaju sărate, alune
preparate, arahide preparate.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, ketchup (sos).
32. Băuturi nealcoolice, băuturi izotonice,
băuturi energizante, băuturi care conţin vitamine.
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi de
comerţ cu amănuntul, servicii de promovare,
furnizarea unei pieţe comerciale oniine pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, servicii de comerţ oniine, compilarea
informaţiilor despre produse în baze de date
computerizate în scopuri publicitare pentru a
facilita consumatorilor posibilitatea de a o vedea
şi de a achiziţiona aceste produse, oferind
consumatorilor şi clienţilor informaţii cu privire
la preţurile şi calitatea prduselor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, pubicitate,
răspândirea materialelor publicitare, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
publicitate oniine pe o reţea de calculatoare,
producţia de clipuri publicitare, demonstraţii cu
produse.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

873

(210) M 2021 02279
(151) 22/03/2021
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SUPORTEROMANIA
energie cât o galerie

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.14; 24.07.01

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone 2766C, Pantone 27455C,
Pantone Reflex Blue C, Pantone 280C),
galben (Pantone 116C), roșu (Pantone
186C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinți nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esențiale, antiperspirante
(articole de toaletă), preparate pentru baie, nu
cele pentru scopuri medicale, parfumuri, geluri
de duș, deodorante, șampoane.
4. Combustibili, cărbune (combustibil),
aprinzătoare, aprinzătoare pentru grătar,
brichete de cărbune, brichite combustibile.
5. Preparate pentru odorizarea aerului,
preparate pentru purificarea aerului, produse
pentru odorizarea aerului din încăperi, produse
pentru odorizarea aerului în automobile.
8. Tacâmuri.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
papetărie și de birou, cu excepția mobilei,
materiale de desen și materiale pentru artiști,

pensule, materiale didactice și educative,
instrumente de scris, materiale de scris, agende,
creioane, pahare de unică folosință din hârtie.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de băut, căni, pahare, pahare
de unică folosință, pahare de unică folosință din
hârtie, farfurii din hârtie, farfurii de unică folosință,
paie pentru băut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, tricouri cu mânecă
scurtă, hanorace, fulare (eșarfe pentru gât),
bandane (fulare), pantaloni scurți, șepci, șosete.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
articole de gimnastică și de sport, mingi pentru
jocuri, mingi de fotbal, trompete de jucărie,
vuvuzele, fluiere de jucărie.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, fructe la
conservă, legume la conservă, gustări pe bază
de fructe, batoane pe bază de fructe, gustări
pe bază de legume, gustări din nuci, gustări
din semințe, chipsuri din fructe, carne la
conservă, pește la conservă, fasole conservată,
specialități din carne pentru grătar, nuci
preparate, nuci procesate, migdale preparate,
migdale procesate, nuci de acaju sărate, alune
preparate, arahide preparate.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oțet,
sosuri și alte condimente, ketchup (sos).
32. Băuturi nealcoolice, băuturi izotonice,
băuturi energizghte, băuturi care conțin vitamine.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul, servicii de promovare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comerț online, compilarea
informațiilor despre produse în baze de date
computerizate în scopuri publicitare pentru a
facilita consumatorilor posibilitatea de a o vedea
și de a achiziționa aceste produse, oferind
consumatorilor și clienților informații cu privire
la prețurile și calitatea prduselor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, pubicitate,
răspândirea materialelor publicitare, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
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producția de clipuri publicitare, demonstrații cu
produse.

───────

(210) M 2021 02281
(151) 19/03/2021
(732) BIOLAVANDA S.R.L., STRADA

PRINCIPALA NR.12, SAT
DELURENI, JUDEȚUL BISTRIȚA
NĂSĂUD, COM URMENIS, 427373,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

BL BioLavanda

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 05.05.20

(591) Culori revendicate:verde, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice, pastă de dinţi,
parfumuri, uleiuri esenţiale, ulei esenţial de
lavandă, ulei esenţial din alte tipuri de plante, apă
de lavandă, ape florale din alte tipuri de plante,
cremă de mâini, cremă de față, creme de corp,
loțiuni de corp, ulei de masaj, unt de corp, gel
de duş, șampon, deodorante de uz uman sau
veterinar, parfumerie, dezinfectante de mâini şi
suprafeţe, odorizante pentru mașină, odorizante
de cameră, apă de parbriz, săpun, săculeţi cu
lavandă.
30. Ceai, ciocolată, produse alimentare pe bază
de ciocolată, produse alimentare care contin
ciocolată, produse de cofetarie, înghețată, miere.
31. Produse agricole, puieți și seminte pentru
plantare, butași lavandă, material săditor
(răsaduri), seminţe, plante, flori naturale.

35. Publicitate, administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de comerț cu ridicata, cu
amanuntul şi online, servicii de agenții de import-
export, publicitate online și promovare în mediul
public, publicitate la radio, emisiuni TV și în
presă, publicitate prin intermediul site-urilor web.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, servicii de training, divertisment sau
recreere, organizare festivaluri și târguri, cu scop
cultural, educațional și de divertisment.

───────

(210) M 2021 02282
(151) 19/03/2021
(732) ONLINE OFFPIGEON S.R.L., STR.

VALERIA PETER PREDESCU
NR.15, BL. 3, ET. 7, AP. 30,
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

offpigeon
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Fitinguri nemetalice pentru țevi, fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice (piese
pentru țevi de apă rigide), conducte izolate
nemetalice, conducte izolatoare nemetalice,
conducte flexibile nemetalice, conducte
subterane nemetalice, armături nemetalice
pentru conducte, izolatoare pentru conducte
electrice, conducte din cauciuc siliconic, bucșe
nemetalice pentru conducte, coturi nemetalice
pentru conducte, cuplaje (nemetalice) pentru
conducte flexibile, garnituri de etanșare pentru
conducte, dispozitive de etanșare nemetalice
pentru conducte, coliere din cauciuc pentru
fixarea conductelor, manșoane de protecție
pentru conducte izolate nemetalice, conducte
flexibile de plastic destinate utilizării la țevării,
conducte, tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile
lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru conducte
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rigide, toate nemetalice, tuburi flexibile pentru
izolare, tuburi și țevi din cauciuc, tuburi flexibile
(nemetalice) pentru transportul lichidelor, tuburi
flexibile care conțin fibre de carbon, articole din
cauciuc folosite la etanșarea tuburilor, articole de
cauciuc folosite la conectarea tuburilor, materiale
plastice sub formă de plăci, folii, blocuri, tije
și tuburi, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
fitinguri, nu din metal, pentru țevi flexibile, folii
de polietilenă pentru izolare, materiale de izolare
fabricate din spumă de polietilenă, folii din
polietilenă (altele decât cele pentru împachetat
sau ambalat), polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat), foi
de polietilenă căptușită imprimabilă, foi din
polietilenă extrudată pentru construcția de sere,
folii din polietilenă (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat).

───────

(210) M 2021 02283
(151) 19/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

ION MOȘ

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 02.01.01; 02.01.23

(591) Culori revendicate:crem, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor/apă acidulată pentru
încărcarea acumulatoarelor, răşini acrilice,
neprelucrate, actiniu, cărbune activ/cărbune
activat, aditivi, produse chimice pentru fluide
de foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj,
aditivi, produse chimice pentru carburanţi/
aditivi chimici pentru carburanţi, aditivi, produse
chimice pentru insecticide/aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi, produse chimice pentru
fungicide/aditivi chimici pentru fungicide, adezivi
preparate pentru bandaje chirurgicale, adezivi
pentru scopuri industriale, adezivi pentru
postere publicitare, adezivi pentru afişe/adezivi
pentru tapet, adezivi pentru plăci ceramice,
adjuvanţi, alţii decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agar-agar pentru scopuri industriale,
aglutinanţi pentru beton, produse chimice
pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, hârtie
cu albumină, albumină (brută, animală sau
vegetală), alcool, aldehide, alginaţi pentru
scopuri industriale, alginaţi pentru industria
alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, metale alcalino-
pământoase, alcaloizi, alaun, alumină, alaun
de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi de
aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de aluminiu,
acetat de aluminiu , americiu, amoniac, alaun
de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale/alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii/soluţii anti-
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spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru/sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu)/luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă

caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare/preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii/
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus/filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare/
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
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vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi)/prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale/preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie/preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină/aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului/
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de stingere a
incendiilor, preparate ignifuge, fertizatori pentru
hrana peştilor, elemente chimice fisionabile,

material fisionabil pentru energia nucleară,
băi de fixare (fotogafie), soluţii de fixare
(fotogafie), preparate lumină de magneziu,
flavonoide (compuşi fenolici) pentru scopuri
industriale, floculanţi, făină pentru scopuri
industriale, conservaţi pentru făină, făini de
sulf pentru scopuri chimice, fluide pentru
circuitele hidraulice/lichide pentru circuitele
hidraulice, fluor, compuşi de fluor, acid formic,
aldehidă formică pentru scopuri chimice, lianţi
utilizaţi în turnătorie, preparate de formare
utilizate în turnătorie, nisip de turnătorie,
franciu, combustibil pentru reactoarele nucleare,
preparate de economisire a combustibilului,
pământul lui fuller utilizat în industria textilă,
preparate de împâslire pentru utilizare în
industria textilă, preparate de împâslire,
gadoliniu, acid galic pentru fabricarea cernelii,
galliu, nucă galică, acid galotanic, băi de
galvanizare/băi pentru galvanizare, preparate
pentru galvanizare, gambir, preparate de
purificare a gazului/preparate pentru purificarea
gazului, gelatină pentru scopuri fotografice,
gelatină pentru scopuri industriale, gene de
seminţe pentru producţia agricolă, getter
(substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă/preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
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hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin/
argilă china/lut china, cetone, kieselgur, kripton,
acid lactic, lactoză pentru industria alimentară,
lactoză pentru scopuri industriale, lactoză
(neprelucrată), negru de fum pentru scopuri
industriale, lantan, arseniat de plumb, arcetat
de plumb, oxid de plumb, cleiuri de piele,
produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la albire/
preparate de umectare pentru utilizare la albire,
preparate de umectare (umezire) pentru utilizare
la vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/preparate de
umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, manganat,
dioxid de mangan, coajă de mangrove pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru zidărie,
cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, chit pentru

articolele din piele, chit pentru anvelope, agenţi
de frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale,
oxid mercuric, mercur, săruri de mercur,
metaloizi, metan, metil-eter, metil-benzol, metil-
benzen, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinar,
fermenţi de lapte pentru scopuri chimice,
fermenţi de lapte pentru industria alimentară,
fermenţi de lapte pentru scopuri industriale,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la albire/preparate de
umectare pentru utilizare la albire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/preparate de
umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, hârtie nitrată,
nitraţi, acid azotic, nitrogen, îngrăşăminte
azotate, protoxid de azot, bactericide oenologice
(preparate chimice folosite la fabricarea vinului),
dispersanţi pentru ulei, ulei de chiment (chit),
produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru purificarea uleiurilo,
produse chimice pentru separarea uleiurilor,
uleiuri pentru conservarea alimentelor, uleiuri
pentru prepararea pieilor în timpul fabricării,
uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, acid oleic, olivină (mineral
silicat), agenţi de opacifiere pentru emailuri,
agenţi de opacifiere pentru sticlă, digestat
organic (îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic,
oxigen pentru scopuri industriale, clorură de
paladiu, pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului/
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
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de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice/săruri pentru baterii galvanic, săruri
din metale preţioase pentru scopuri industriale,
săruri pentru scopuri industriale, săruri
(preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire/preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,

pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire/produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire)/agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate/
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic,
tanin, substanţe de tăbăcire, făină de tapioca
pentru scopuri industriale, tartru, altul decât
pentru scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte
de ceai pentru utilizare în fabricarea de
produse farmaceutice, extracte de ceai pentru
industria alimentară, extracte de ceai pentru
utilizare în fabricarea de produse cosmetice,
techneţiu, compoziţii pentru fabricarea de
ceramică tehnică, telur, preparate pentru călirea
metalului, agenţi tensioactivi/agenţi chimici activi
de suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol/toluen, băi
de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
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preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos)/acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele/aglutinanţi pentru vopsele, vernis
bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz pentru
vopsire, lacuri pentru bronz, balsam de
canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi/substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn/substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură/vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri),
răşini gumă, gumă-lac/şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru

de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb/litargă, petice
de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie pentru
colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi, grunduri,
paste de tipar (cerneală), cerneală tipografică,
preparate de protecţie pentru metale, oxid roşu
de plumb/miniu, şofran (colorant), sandarac,
coloranţi pentru încălţăminte, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, pământ de sienna, pastă
de argint, emulsii de argint (pigmenţi), pulberi de
argint, ţunder (colorant), baiţuri pentru articolele
din piele/mordanţi pentru articolele din piele,
sumac pentru vernisuri, agenţi de îngroşare
pentru vopsele, diluanţi pentru vopsele, diluanţi
pentru lacuri, dioxid de titan (pigment), cartuşe
toner, umplute, pentru imprimante şi copiatoare,
turmeric (colorant), terebentină (diluant pentru
vopsele), strat protector pentru şasiul vehiculului/
strat de acoperire pentru şasiul vehiculului,
vernisuri, vopsele acuarele pentru utilizare în
artă, alb de plumb, lapte de var, materiale
de acoperire pentru lemn (vopsele), mordanţi
pentru lemn, baiţuri pentru lemn, conservanţi
pentru lemn, lemn galben (colorant), oxid de zinc
(pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
adezivi pentru fixarea părului fals, adezivi
pentru fixarea genelor false, adezivi pentru
scopuri cosmetice, loţiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, ulei de migdale, săpun
de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, coloranţi pentru barbă, măşti
de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri de
albire, sodă de albire, preparate de albire
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(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
denţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate , preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de
citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri
eterice, extracte de flori (parfumuri), produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, balsam pentru ţesături, gene

false, unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, arome alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă micelară, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp din
latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinţi,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, ulei de
gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit/preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a rufelor/
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire)/conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara,
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii/
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii/soluţii pentru
îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
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pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei
de trandafir, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
safrol, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie abrazivă/
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă ,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant/vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru

tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi/
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale/leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutic, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice/medii pentru culturi
bacteriologice/medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
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perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, preparate chimice
pentru tratarea mălurii/preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact/soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate

pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de peşte
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru
scopuri farmaceutice/făină nerafinată pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru
scopuri farmaceutice, hârtie pentru prinderea
insectelor zburătoare, lipici pentru insectele
zburătoare/adezivi pentru prinderea insectelor
zburătoare, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, alimente pentru bebeluşi,
aldehidă formică pentru scopuri farmaceutice,
alimente uscate prin îngheţare adaptate pentru
scopuri medicale/alimente liofilizate adaptate
pentru scopuri medicale, carne uscată prin
îngheţare adaptată pentru scopuri medicale/
carne liofilizată adaptată pentru scopuri
medicale, unguent pentru degerături de
uz farmaceutic, beţe de afumare/pastile
de afumare, preparate de afumare pentru
scopuri medicale, fungicide, acid galic pentru
scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru scopuri
medicale, gaze pentru scopuri medicale, tifon
pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
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medicale, genţiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de glucoză,
glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfaţi,
grăsimi pentru scopuri medicale, grăsimi
pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide/preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool

medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
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zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen,
pomade pentru scopuri medicale, porţelan
pentru proteze dentare, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative/laxative, pulbere de piretru,
quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/
chinină pentru scopuri medicale, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, substanţe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptişor
de matcă, cauciuc pentru uz stomatologic,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari/lenjerie
intimă pentru menstruaţie, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruaţie, prosoape
sanitare/şerveţele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru
scopuri chirurgicale, apă de mare pentru băi
medicinale, sedative/tranchilizante, fluid seminal
pentru inseminare artificială, medicamente
seroterapeutice, seruri, lubrifianţi sexuali
personali, geluri pentru stimulare sexuală,
sicativi (agenţi de uscare) pentru scopuri
medicale, pastile de slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, ierburi

de fumat pentru scopuri medicale, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, amidon pentru
uz dietetic sau famaceutic, celule stem pentru
scopuri medicale, celule stem pentru scopuri
veterinare, preparate de sterilizare, steroizi, beţe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe de
sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
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machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactic, table de scris, sugative, schiţe/planuri,
materiale de legătorie, aparate şi maşini de
legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de

hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
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din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de

tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere)/
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
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umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare/carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din
zale, piele de căprioară, alta decât cea pentru
curăţat/piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi de
compresie adaptate pentru bagaje, dosare de
conferinţă/mape de conferinţă, huse de protecţie
pentru animale, huse pentru şeile cailor, etuiuri
pentru cardurile de credit (portofele), piei finisate,
sisteme de prindere pentru şei, cadre pentru
umbrele de ploaie sau de soare, blană/piei
de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie/beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, /etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism/alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri/
genţi de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru
şei, valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor,
şelărie, ghiozdane şcolare/genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr/
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi

pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă/garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine)/bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/vedre, găleţi
realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
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mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat/
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea(articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gel pentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băutde sport,

pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/pubele/
lăzi de gunoi, ştergătoare de praf, neelectrice,
cârpe de şters praful (pânze), vase de lut/
faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru ouă,
separatoare de ouă, neelectrice, pentru uz
casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle/butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi(ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă(recipiente)/fiole (recipiente),
butelci din sticlă(recipiente), borcane din
sticlă(damigene), dopuri din sticlă, sfere
decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
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ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice
pentru servirea băuturilor, perii pentru abajururi,
pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/mănuşi
de bucătărie/mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte/tarte, păr
de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu

orificii pentru presărare/solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă/lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile
de bărbierit/suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site/strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut/paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor/stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe/căni înalte cu capac, perii de
smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare de
ceai/infuzoare în formă de bilă pentru ceai,
strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă/igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă/igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape/bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
uz casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase
din metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
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dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii)/aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon

(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot/
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
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mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă

de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ
(corn dogs), chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut, curmale,
ouă, larve de furnici comestibile, pregătite,
ulei de măsline extravirgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat, peşte,
la conservă, hrană pentru peşti pentru consum
uman, spumă de peşte, icre de peşte, preparate,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, carne uscată prin îngheţare/carne
liofilizată, legume uscate prin îngheţare/legume
liofilizate, fructe, conservate, fructe, înăbuşite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu, usturoi conservat, gelatină, castraveciori,
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog,
humus, insecte comestibile, nu vii, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), lapte de
iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi
cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, carne, piftie
din carne, extracte din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, lapte, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, produse din lapte,
băutură din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi
din lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
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stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată),
sirop de agave (îndulcitor natural), ienibahar,

pastă de migdale, produse de cofetărie cu
migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară(bicarbonat de
sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahar, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare(condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry(mirodenie), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert(produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi/prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
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prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie)/pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată/făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis/clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de

susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
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castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe(tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de incomestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimbir proaspăt, boabe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase/
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), făină de arahide pentru animale,
turtă de arahide pentru animale, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei(plante),
hrană pentru animalele de companie, conuri
de pin, plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
rapiţă pentru vite, reziduuri din cazan, după
distilare, rubarbă, proaspătă, făină de orez
pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
consum animal, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, sare pentru vite, hârtie
de culoare nisipului(aşternut) pentru animalele
de companie, sardine, vii, castraveţi de mare,
vii, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluşte,
vii, arbuşti/tufe, ouă de viermi de mătase,
viermi de mătase, spanac, proaspăt, languste,
vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd pentru
animale, strat de protecţie din paie, aşternut

din paie, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, legume,
proaspete, plante de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, aşchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe/
suc de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice,
bere de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
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altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă

profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
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bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor

în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
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transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,

monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
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dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea

cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire/
escortare în societate (însoţire), închirierea
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articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada
de doliu, servicii de salvamari, servicii
juridice în domeniul migraţiei, servicii de
interpretare a cărţilor de tarot, auditare a
conformității de reglementare, auditare a
conformității juridice, cercetare genealogică,
servicii de pază, previziuni astrologice, servicii
de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
temporară), inspecţia fabricilor în scopuri de
siguranţă, consultanţă în proprietate intelectuală,
asistenţă în îmbrăcarea kimonoului, închirierea
numelor de domenii pe internet, cercetare
juridică, servicii de pregătire a documentelor
juridice, administrarea juridică a licenţelor,
servicii juridice in în legătură cu negocierea
contractelor pentru terţi, consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de ofertă/consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2021 02284
(151) 19/03/2021
(732) UPSTAIRES RESIDENCE

S.R.L., STRADA STL VALENTIN
MERISESCU NR. 1, JUDEȚUL
GORJ, TÂRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)

UPSTAIRS
RESIDENCE Târgu-Jiu

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 07.01.24; 05.05.20; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, gri,
verde, maro, bej, negru,

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 02285
(151) 19/03/2021
(732) PANIDEAL S.R.L., PREL.

BUCURESTI NR. 174, JUD.
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Atât de bune cum se spune
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, produse din
carne preparate, produse din carne congelată,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
cârnați, cârnați afumați, cârnați cruzi, cârnați
conservați, cârnați chorizo, cârnați polonezi
kielbasa, carne pentru cârnați, cârnați din carne
de pui, caltaboși (cârnați), cârnați de pește,
cârnați vegetali, mațe pentru cârnați, naturale
sau artificiale, șuncă, slănină de porc (burtă)
la grătar (samgyeopsal), carne de vită tăiată
și condimentată, friptă la grătar (bulgogi), tobă,
carne tocata, cotlete de porc, ceafa porc
afumata, pulpa porc, file de porc, carne de
porc, jumări de porc, friptură de porc, pastramă
de porc, șorici de porc umflat, carne de porc
conservată, carne de vită, tocană de vită, friptură
de vită, burtă de vită, carne de vită preparată,
carne de vită feliată, pastramă din carne de
vită, chiftele din carne de vită, carne de vită
sărată și conservată (corned beef), grăsime din
carne de vită, felii de carne de oaie, produse
din carne de miel, miel preparat, pui la grătar
(yakitori), fileuri de pește la grătar, mezeluri,
mezeluri vegetariene, pârjoale din carne, găluște
(din carne), pateuri din carne, extracte din
carne, concentrat din carne de vacă, conserve
din carne de vânat, chiftele din carne de pui,
hamburgeri din carne de pui, pateuri din carne
de pui, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, produse confiate din carne de
rață, grăsime din carne de vită (pentru alimente),
extrase aromate din friptură de carne de vită,
mâncăruri preparate constând în principal din

carne de vânat, aperitive congelate constând în
principal din carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, carne de vânat, mâncăruri
preparate care constau integral sau în principal
din vânat, mici proaspeti.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse din carne si extracte din carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse din carne si extracte din carne,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, prezentarea produselor
din carne si extracte din carne prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
unui catalog online cu informații despre
produse din carne si extracte din carne,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la carne si extracte din carne,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse din
carne (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────
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(210) M 2021 02286
(151) 19/03/2021
(732) SC STINOR PROD COM SRL,

VICOVU DE SUS NR. 849B,
JUDEȚUL SUCEAVA, VICOVU DE
SUS, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

GEMENII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
2347C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02288
(151) 19/03/2021
(732) ASOCIATIA CLUB ,,AMERICAN

GIANT HOMER'', SAT BĂLĂNEȘTI
NR. 127, JUDEȚUL BUZĂU, COM.
COZIENI, BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA COLUMBOFILĂ
CLUB A.G.H. „AMERICAN
GIANT HOMER” ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
03.07.11; 01.01.03; 26.01.04; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:bej, ocru, galben,
auriu, alb, negru, gri, albastru, verde
închis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea afacerilor, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
în materie de management, managementul
activităților comerciale, managementul relației
cu clienții, managementul și administrarea
afacerilor, organizare și coordonare de
întâlniri de afaceri, servicii de administrare
a afacerilor, administrare de certificări
profesionale (vocaționale), administrare de
programe de schimburi culturale și educative,
furnizarea unui catalog online columbofil,
organizare de prezentări în scop mercantil ,
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comercial, prelucrare de date, sistematizare
și management, furnizare de informații și
consiliere, organizare și coordonare de vânzări,
servicii de agenții de import și export, servicii de
gestionare a vânzărilor, căutare de sponsorizare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri, cronică publicitară,
editare post-producție de publicitate și reclame,
editare și actualizare de texte publicitare,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de informații de marketing prin
site-uri web, marketing pentru evenimente,
organizare prezentari si târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de lansări
de produse, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
promovare de evenimente speciale, promovarea
comercială, publicare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicitate, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, reproducere de material publicitar,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de promovare, servicii de prezentare
a produselor către public, servicii de relații cu
publicul, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloace electronice,
servicii de târguri si expoziții comerciale, toate
aceste servicii sunt destinate columbofililor.
41. Activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de concursuri, competiții, întreceri
sportive columbofile interne şi internaţionale,
servicii oferite de ateliere de formare pentru
columbofili, servicii de cluburi de fani columbofili,
coordonare de cursuri prin corespondență,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru pentru columbofili, coordonare si
organizare de expoziții columbofile, editare
publicatii, cărți și recenzii in domeniul columbofil,
editare de înregistrări audio, editare de
înregistrări video, educație și instruire pentru
columbofili, furnizare de cursuri de formare
continuă in cresterea porumbeilor, pregătire,
educație și îndrumare în creșterea porumbeilor,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, îndrumare și
instruire în domeniul columbofil, management
de evenimente pentru cluburi columbofile,

organizare de competiții columbofile, organizare
și coordonare de seminarii, simpozioane,
conferințe, expoziții și competitii columbofile,
organizare de prezentări cu porumbei utilitari,
calatori, voiajori cu scopuri comerciale
si publicitare, organizare de spectacole
columbofile vizuale, organizare de webinare
(instruire), pregătire și instruire în domeniul
columbofil, publicare de calendare de
evenimente columbofile, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de ziare,
cărți, reviste, brosuri, periodice, cataloage,
calendare, fotografii, almanahuri și jurnale,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
realizare, coordonare și organizare de seminarii ,
simpozioane columbofile, servicii de cluburi de
fani columbofili, servicii de instruire și formare
in domeniul columbofil, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, spectacole cu porumbei
calatori/voiajori (divertisment).

───────
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(210) M 2021 02289
(151) 19/03/2021
(732) CONSTANTIN BEIZADEA,

STR. PESCARILOR NR. 77,
BL.FZ28, SC. B, AP.15, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
ALEXANDRU DANIEL BEIZADEA,
STR. PESCARILOR NR.77,
BL.FZ28, SC.B, AP.15, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
GEORGE NICOLAE BADALAU,
STR. ANTON BACALBASA NR.
2, BL.11, SC. 2, ET.4, AP. 27,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041928,
ROMANIA

(540)

sunset FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
01.15.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor cu scop
cultural, educațional sau de divertisment,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
servicii de discotecă, servicii de divertisment,
producţia de muzică, servicii de cluburi
de noapte (divertisment), organizarea de
spectacole (servicii de impresar), servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de compoziţie muzicală, productia de spectacole
(servicii de impresar).

───────

(210) M 2021 02292
(151) 19/03/2021
(732) ROVE ECOMMERCE SRL,

BULEVARDUL NICOLAE
BALCESCU NR.2, BLOC L1,
SCARA A, AP.27, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RoveZone
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de comerț online cu
produse pentru îngrijire animale, produse
îngrijire bebeluși, măști protecție, jucării, produse
protecția muncii, produse îngrijire corporală,
produse pentru cadouri, produse încălzire
corporală, produse pentru activități sportive,
produse activități aer liber, produse de uz casnic,
îmbrăcăminte și încălțămite, accesorii telefoane
și gadgeturi, accesorii auto, produse optică,
accesorii casă și grădină.

───────

(210) M 2021 02293
(151) 19/03/2021
(732) LAVINIA POPESCU,

BULEVARDUL UNIRII, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030824, ROMANIA

(540)

Londemoon
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Fotografie, editare video, editare de fotografii

───────
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(210) M 2021 02295
(151) 19/03/2021
(732) SC ICONIC TRAVEL SRL, STR.

EROII NEAMULUI NR.16, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041421, ROMANIA

(540)

ICONIC THE TRAVEL CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Achiziție și emisiune de cecuri de călătorie,
emisiune de carduri cu valoare stocată, emisiune
de cecuri de călătorie, emisiune de cecuri
de călătorie de către agențiile de turism,
emisiune de cecuri de călătorie și cupoane
valutare, emisiune de cecuri de călătorie și
scrisori de credit, emisiune de cupoane de
călătorie, emisiunea de bonuri de valoare
privind programele de fidelizare a clienților,
emitere de bonuri valorice sub formă de
cupoane-cadou, emitere de bonuri valorice ca
parte a unui program pentru clienții membri,
emitere de bonuri valorice ca și recompensă
pentru fidelitatea clienților, emitere de carduri
cadou preplătite, emitere de carduri cu valoare
stocată destinate utilizării ca bilete de călătorie
electronice, emitere de certificate-cadou care pot
fi schimbate în produse sau servicii, emitere de
cupoane cadou preplătite, emitere de cupoane
de reducere, emitere de jetoane, cupoane
și bonuri de valoare, emiterea de cecuri de
călătorie, emitere și preschimbare de bonuri
valorice
39. Servicii oferite de agenți pentru organizarea
de călătorii, servicii de agenții de rezervare a
călătoriilor, consultanță pentru planificarea de
itinerarii, consultanță în domeniul călătoriilor,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
consultanță în domeniul transportului aerian,
consultanță în legătură cu călătoriile, furnizare
de date referitoare la transportul de pasageri,
furnizare de informații cu privire la călătorii și
transport, prin mijloace electronice, furnizare
de informații cu privire la orarele de zbor,

furnizare de informații cu privire la servicii de
închiriere de mașini, furnizare de informații de
călătorie, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, furnizare de
informații despre zboruri, furnizare de informații
despre călătorii cu avionul, prin mijloace
electronice, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații online despre călătorii, furnizare de
informații pe internet despre călătorii turistice,
furnizare de informații pe internet despre
rezervări pentru călătorii de afaceri, furnizare
de informații pentru turiști despre excursii și
tururi de oraș, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, furnizare de informații
privind plecările și sosirile de curse aeriene,
furnizare de informații privind porturile de iahturi,
furnizare de informații referitoare la transportul
pasagerilor, furnizarea de informații despre
călătorii, furnizarea de informații privind aspecte
legate de călătorii, furnizarea de informații de
călătorie, organizare de călătorii și servicii de
rezervare, organizare și rezervare de croaziere,
organizare și rezervare de călătorii, organizare și
rezervare de călătorii pentru pachete de vacanță,
organizare și rezervare de excursii, organizare
și rezervare de excursii de o zi, organizare
și rezervare de tururi de oraș, organizare și
rezervare de excursii și de tururi de oraș,
organizare și rezervare de voiaje de agrement,
planificare și rezervare de zboruri, prin mijloace
electronice, planificare, organizare și rezervare
de călătorii, planificare, organizare și rezervare
de călătorii prin mijloace electronice, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, realizarea formalităților
privind biletele de avion, de croazieră și de
tren, rezervare de bilete de avion, rezervare
de bilete de călătorie, rezervare de bilete de
tren, rezervare de bilete de vapor, rezervare
de călătorii și tururi de vacanță, rezervare
de locuri (pentru călătorii), rezervare de locuri
pentru transport aerian, rezervare de locuri
pentru transport nautic, rezervare de locuri
pentru călătorii cu trenul, rezervare de locuri
pentru călătorii cu avionul, rezervare de locuri
pentru călătorii, rezervare de locuri pentru
călătorii cu autocarul, rezervare de locuri
pentru călătorii (transporturi), rezervare de
transport cu autocarul, rezervare de transport
cu feribotul, rezervare de transport pe calea
ferată, rezervare și organizare a accesului
în lounge-uri (aeroport), rezervarea călătoriilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

906

prin intermediul agențiilor de turism, rezervări
de bilete pentru călătorii, rezervări de bilete
pentru transport aerian, rezervări prin agenții
de tururi de oraș, servicii ale agențiilor
pentru organizarea de croaziere, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
de agenție pentru organizarea transportului
bagajelor călătorilor, servicii de agenție pentru
organizarea transportului de călători, servicii de
agenție pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție privind organizarea transportului
de persoane, servicii de agenții de turism
pentru călătorii de afaceri, servicii de emitere
de bilete pentru călătorii, servicii de furnizare
de informații referitoare la călătorii, servicii de
informații privind călătoriile, servicii de informații
turistice, servicii de planificare de călătorii,
servicii de rezervare a biletelor de avion, servicii
de rezervare de bilete de avion, servicii de
rezervare de bilete de călătorie, servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii, servicii de
rezervare de croaziere, servicii de rezervare
de locuri pentru călători, servicii de rezervare
oferite de agenții de închirieri de mașini, servicii
de rezervare oferite de agenții pentru călătorii,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii cu avionul, servicii de rezervare pentru
transport cu barca, servicii de rezervare pentru
circuite turistice, servicii de rezervare pentru
călătorii, servicii de rezervare pentru călătorii
cu avionul, servicii de rezervare pentru călătorii
pe uscat, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
servicii de rezervare pentru transport pe cale
aeriană, servicii de rezervare pentru transport
pe cale terestră, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii de rezervare pentru închiriere
de vehicule, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, servicii de rezervări pentru călătorii de
vacanță, servicii de rezervări pentru călătorii
maritime, servicii de rezervări pentru călătorii
turistice, servicii pentru furnizarea de informații
privind călătoriile, servicii pentru furnizarea
de informații privind itinerariile de călătorie,
servicii pentru rezervarea de locuri pentru
călătorii, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, serviciile
de agenție pentru organizarea de circuite
turistice
43. Consultanță în domeniul cazării temporare
oferită prin intermediul call center-urilor și

a liniilor fierbinți, furnizare de informații cu
privire la hoteluri, furnizare de informații cu
privire la rezervarea de locuri de cazare,
furnizare de informații online despre rezervări de
cazare pentru concediu, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, furnizare de
informații pe internet despre cazare, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, rezervări de hoteluri, rezervări la
hoteluri, furnizarea de informații cu privire
la hoteluri, furnizarea de informații hoteliere,
prestare de servicii de informații despre cazare
pe timpul călătoriilor și servicii de agenții pentru
rezervarea cazării pe timpul călăloriilor, oferite
călătorilor, rezervare de camere de hotel pentru
călători, rezervare de cazare la hotel, rezervare
de cazare temporară sub formă de case de
vacanță, rezervare de locuri de cazare pentru
călători, rezervare de locuri de cazare pentru
turiști, rezervări de camere, rezervări de camere
pentru călători, rezervări de hotel pentru terți,
rezervări de hoteluri, rezervări de pensiuni,
rezervări de spații de cazare temporară, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervare de camere
de hotel, servicii de agenție de voiaj pentru
rezervarea de cazare temporară, servicii ale
agențiilor de rezervare de locuri de cazare
(time-share), servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii de
agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii de rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii de rezervare la hoteluri, servicii
de rezervare la hoteluri oferite pe internet,
servicii de touroperatori pentru rezervarea de
cazare temporară, servicii furnizate de o agenție
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
prestate de agenții pentru rezervări la hotel.

───────
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(210) M 2021 02296
(151) 19/03/2021
(732) SADELLI PRODCOM S.R.L.,

STR.CETĂŢII, NR.145, SAT
BIHARIA, JUD. BIHOR, BIHARIA,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

spri33

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.07.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi pe bază de vin
───────

(210) M 2021 02297
(151) 19/03/2021
(732) LIVINGVISION S.R.L., STR. ION

CREANGĂ NR. 52, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PFA, STR. PORII NR.152, SC.III,
AP.96, JUD. CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

LIVING VISION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben
(R252G175B23), rosu (R238 G29
B67), portocaliu (R240G84B35), negru
(R35G31B32)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii de agenție imobiliară, investiții
imobiliare, agenții imobiliare, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, agențiile imobiliare, evaluări
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, finanțarea
creditelor imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, acordare
de credite imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de împrumuturi imobiliare, planificare de
investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
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imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, servicii de brokeraj
de proprietăți imobiliare, servicii de gestiune a
investițiilor imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), servicii
de investiții în proprietăți imobiliare, închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
(doar proprietăți imobiliare), servicii de
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), administrare de bunuri imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, investiții de capital
în proprietăți imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, servicii de informații computerizate
privind proprietățile imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru bunurile
imobiliare, servicii de tip garanţie (escrow)pentru
bunuri imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, evaluare de
cereri de despăgubire pentru proprietățile

imobiliare, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere privind
investițiile în proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare, servicii de consiliere privind
deținerea de proprietăți imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
terenuri, servicii de administrare a proprietăților
imobiliare în domeniul horticulturii, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și a
proprietăților, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul agriculturii, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii de cesiune
de contracte de închiriere a proprietăților
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de terenuri, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, administrarea afacerilor financiare,
servicii financiare privind afacerile, coordonarea
afacerilor financiare online, servicii de informații
computerizate privind afacerile financiare,
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servicii de planificare imobiliară (organizare de
afaceri financiare), credite ipotecare, brokeraj
de credite, administrare de credite, intermediere
de credite, gestionare de credite, asigurări de
credite, consiliere privind creditele, intermediere
de credite personale, acordare de credite
punte, finanțare de credite punte, acordare de
credite ipotecare, acordare de credite temporare,
finanțare pentru credite comerciale, finanțare de
credite comunitare, garanții reînnoibile pentru
credite, acordare de credite industriale, acordare
de credite comerciale, brokerajul creditelor de
carbon, finanțarea creditelor pentru locuințe,
administrarea creditelor de export, organizare
de asigurare de credite, acordare de credite
de consum, intermediere de credite în rate,
credite ipotecare și brokeraj ipotecar, servicii
de intermediere de credite, acordare de
garanții pentru credite, acordare de credite
pentru casă, finanțare de credite în rate,
recuperare și colectare de credite, servicii de
evaluare a creditelor, finanțarea creditelor pe
termen scurt, servicii de agenții de evaluare
a creditelor, intermediere pentru acordarea
de credite comerciale, servicii de credite
pentru nevoi personale, credite garantate pentru
finanțarea garantării autovehiculelor, acordare
de finanțare pentru credite comerciale, servicii
de intermediere de credite auto, furnizare de
informații referitoare la credite, consultanță
financiară privind serviciile de credite, oferirea de
posibilități pentru împrumuturi și credite, servicii
de asigurare în materie de credite, servicii pentru
încheierea de asigurări pentru credite , servicii de
administrare pentru tranzacții legate de credite,
furnizare de informații referitoare la creditele
pentru studenți, acordarea de credite pentru
contracte de închiriere cu opțiune de cumpărare,
brokeraj de credite de compensare a emisiilor de
carbon, servicii de acordare de credite ipotecare
și brokeraj ipotecar, solicitare de informații și
consultanță în materie de credite, servicii de
acordare de credite ipotecare și de brokeraj
ipotecar, credite garantate pentru finanțarea
închirierii pe bază de contract a autovehiculelor,
credite garantate pentru finanțarea contractelor
de credit în rate pentru autovehicule, gestiunea
terenurilor, servicii de închiriere tip leasing
de terenuri, finanțarea achizițiilor de terenuri,
servicii de achiziționare de terenuri, ipoteci
pentru proprietăți și terenuri, achiziții de terenuri
pentru închiriere, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, furnizare de informații
privind închirierea de terenuri, servicii de agenții
sau brokeraj de închiriere de terenuri, servicii de
achiziții de terenuri (în numele terților), servicii de
agenții sau brokeraj de arendare sau închiriere

de terenuri, închiriere de spații comerciale,
închirieri de spații comerciale, leasing și
închirieri de spații comerciale, brokeraj ipotecar,
brokeraj imobiliar, brokeraj financiar, brokeraj
monetar, servicii de brokeraj, servicii de brokeraj
ipotecar, brokeraj de investiții financiare, brokeraj
cu ipoteci comerciale, brokeraj în domeniul
investițiilor, brokeraj de opțiuni comercializate,
servicii de brokeraj financiar, brokeraj de servicii
financiare, servicii ale caselor de brokeraj,
servicii ale agențiilor de brokeraj, brokeraj de
operațiuni la termen, brokeraj de asigurări pentru
proprietăți, servicii de agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, servicii de brokeraj financiar
în domeniul imobiliar, brokeraj de asigurări de
transport de bunuri.

───────

(210) M 2021 02298
(151) 19/03/2021
(732) ZENTIVA, K.S., U KABELOVNY

130, PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

VASTALOMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────
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(210) M 2021 02299
(151) 19/03/2021
(732) ZUMBADORLAND S.R.L., SAT

BILGHEZ NR. 109, BIROU NR.2,
AT.1, JUD. SALAJ, COMUNA
NUŞFALĂU, SĂLAJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

EDUKEEPING MUCH MORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 03.13.04; 03.13.24;
26.05.15

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizare de cursuri educaționale,
închirierea de materiale educaționale, cursuri
de formare, organizare de cursuri de formare,
coordonare de cursuri de instruire, cursuri de
pregătire și de formare în domeniul apicol,
editare de cărți și recenzii, altele decât cele
publicitare, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
furnizare de publicații electronice, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, furnizare online de
reviste cu articole pe teme generale care nu pot
fi descărcate, publicare de broșuri, publicare de
cărți instructive, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare de documente, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, publicare
de materiale și publicații tipărite, publicare de

reviste pe internet, servicii de scriere pentru
bloguri, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 02300
(151) 19/03/2021
(732) CSABA-ATTILA SZABADHEGYI,

STR.TRANDAFIRILOR, NR.97B,
COMUNA BIHARIA, JUD. BIHOR,
SAT BIHARIA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

AIRZEB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), arzătoare, boilere și încălzitoare,
aprinzătoare, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, echipament pentru răcire și înghețare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
instalații de uscare
19. Construcții nemetalice, construcții
nemetalice prefabricate, materiale de construcții
nemetalice, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, structuri și construcții
nemetalice transportabile, materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, smoală,
gudron, bitum și asfalt, piatră, rocă, argilă
și minerale, lemn și lemn artificial, pavaje
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prefabricate, chit (tencuială), blindaje, nu din
metal.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, reparații și întreținere de clădiri,
instalare, întreținere și reparare hvac (încălzire,
ventilare și climatizarea aerului), lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, instalare hardware de
calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, întreținere și reparare
de instalații solare, servicii de reparare a
schimbătoarelor de căldură, construcții de
instalații de energie geotermală, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
generatoare de energie electrică, instalare de
aparate pentru economisirea energiei, instalare
de sisteme cu energie eoliană, instalare de
sisteme de energie solară pentru construcții
de uz locativ, instalarea sistemelor alimentate
cu energie solară, întreținere de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
întreținere, service și reparare de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
reparare și întreținere de instalații pentru energie
eoliană, reparare și întreținere de instalații pentru
generarea de energie, reparații sau întreținere
de mașini și aparate de distribuție sau control al
energiei electrice.

───────

(210) M 2021 02301
(151) 19/03/2021
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BLOC 317B,
PARTER, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94, BLOC
14, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

RURIS

(531) Clasificare Viena:
15.01.17; 27.05.01

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Aparate de pompare a apei și anume
hidrofoare.

───────
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(210) M 2021 02302
(151) 20/03/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127, 1,
ROMANIA

(540)

Baker by Kook

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
05.03.13

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
4625C), crem (Pantone 7506C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Gelatină alimentară, nucă de cocos rasă,
fulgi de nucă de cocos, nucă de cocos preparată,
praf de nucă de cocos, gustări pe bază de nucă
de cocos, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
deserturi pe bază de iaurturi, deserturi pe bază
pe fructe, deserturi pe bază de lapte, gustări
(chips-uri) pe bază de fructe, nuci condimentate,
nuci, preparate, alune, preparate, arahide,
preparate, seminţe, preparate, seminţe de
floarea soarelui, preparate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, nuci preparate, nuci procesate,
caju preparat, caju procesat, arahide procesate,
arahide prăjite, arahide glazurate, nuci glazurate,
seminţe comestibile glazurate, alune glazurate,
stafide, curmale, fructe cristalizate, migdale
măcinate, alune prăjite, alune sărate preparate,
arahide preparate, seminţe de floarea-
soarelui procesate, seminţe de floarea-soarelui,
preparate, seminţe de dovleac preparate,
seminţe de dovleac procesate, semințe de susan

preparate, nuci macadamia preparate, nuci
macadamia procesate, smochine preparate,
curmale preparate, curmale confiate, fistic
preparat, fistic procesat, miez de nucă preparat,
alune preparate, alune procesate, alune de
pădure procesate, alune de pădure preparate,
migdale preparate, migdale procesate, fructe cu
coajă lignificată asezonate, gustări pe bază de
seminţe comestibile procesate şi/sau preparate,
gustări pe bază de alune, arahide, fistic, curmale,
nuci, migdale procesate şi/sau preparate, gustări
constând în amestecuri de fructe uscate/
deshidratate şi nuci, stafide, alune, arahide,
migdale, fistic, fructe deshidratate, batoane pe
bază de nuci şi seminţe, batoane pe bază de
fructe.
30. Cacao, zahăr, îndulcitori, drojdie, batoane
de cereale bogate în proteine, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
gustări dulci conținând în principal cereale
expandate, batoane din cereale, deserturi
cu musli, deserturi din cereale, deserturi
preparate (produse de patiserie), deserturi
preparate (produse de cofetărie), deserturi
pe bază de ciocolată, produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
biscuiţi, biscuiţi dulci, biscuiți sărați, biscuiți
sărați și crocanți (crackers), biscuiţi petit-
beurre, fursecuri, chifle dulci, batoane dulci,
cremă de zahăr ars, napolitane, prăjituri,
prăjiturele, macarons, pandișpanuri, cozonaci,
cornuri, torturi, nuci, migdale, alune, învelite
în ciocolată, fructe învelite în ciocolată, halva,
pateuri cu ciocolată, rulade, nuga, rahat
turcesc, dulciuri, vafe belgiene, gofre, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), marţipan,
turtă dulce, spume pentru desert (produse de
cofetărie), bezele, praline, budinci, caramel,
tarte, bomboane, fondante (cofetărie), dulciuri
(bomboane), dulciuri sub formă de batoane
și gumă de mestecat, dulciuri (bomboane),
dropsuri, caramele (bomboane), plăcinte, brioșe,
pufuleți, floricele de porumb învelite în caramel,
seminţe procesate folosite pentru asezonare,
batoane dulci cu susan, anason (semințe),
semințe de susan (condimente), semințe de
chimion uscate, semințe de mac utilizate ca
mirodenii, semințe de chimen destinate utilizării
ca mirodenie, semințe de anason destinate
utilizării ca mirodenie, semințe de in de uz culinar
(asezonare), semințe uscate de coriandru pentru
utilizare drept condiment, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
semințe de susan prăjite și măcinate destinate
utilizării ca mirodenie.

───────
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(210) M 2021 02304
(151) 20/03/2021
(732) DENTSIM AESTHETIC, STR.

ŞOSEAUA TUDOR VIANU, NR. 3,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DENTSIM AESTHETIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică.

───────

(210) M 2021 02305
(151) 20/03/2021
(732) DENTSIM AESTHETIC, STR.

ŞOSEAUA TUDOR VIANU, NR. 3,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DENTSIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică.

───────

(210) M 2021 02306
(151) 20/03/2021
(732) DENTSIM AESTHETIC, STR.

ŞOSEAUA TUDOR VIANU, NR. 3,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PASSION FOR AESTHETIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică.

───────

(210) M 2021 02308
(151) 24/03/2021
(732) E&I INGREDI SRL, SAT VOINICENI

NR. 48B, JUD. MUREŞ, CEUAŞU
DE CÂMPIE, 547148, MUREȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

INGRES choco and more

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 27.05.17; 25.12.25; 26.11.07;
26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Acadele (dulciuri), alune trase în ciocolată,
arahide crocante, produse de cofetărie pe
bază de arahide, batoane alimentare pe bază
de cereale, batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, batoane cu musli,
batoane de cereale, batoane de cereale și
batoane energizante, batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane de
nuga cu nuci pecan, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane de ovăz, batoane dulci,
batoane dulci cu susan, batoane energetice pe
bază de cereale, batoane învelite în ciocolată,
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse
de cofetărie), baton dulce (dulciuri), băuturi
aromatizate cu ciocolată, băuturi cu aroma
de ciocolată, băuturi cu gheață pe bază de
ciocolată, băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cacao, băuturi pe bază de ciocolată
care nu au la bază lactate sau legume,
bezele, biluțe de zahăr pentru cofetărie, biscuiți,
biscotti, biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți
conținând ingrediente cu aromă de ciocolată,
biscuiți crocanți, biscuiți de ciocolată, boabe
de cafea, bomboane, cacao, cafea, caramel,
caramele, ciocolată, covrigei, covrigi cu glazură
de ciocolată, covrigi glazurați cu ciocolată, creme
pe bază de ciocolată, dulciuri, fructe trase
în ciocolată, floricele de porumb învelite în
caramel, floricele de porumb învelite în caramel,
cu alune, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu aromă de
ciocolată, glazură de ciocolată, glazuri cu aromă
de ciocolată, înlocuitori de ciocolată, înghețată,
jeleuri, ciocolată cu lapte (băutură), cacao cu
lapte, migdale acoperite de ciocolată, nuga, ouă
de ciocolată, ouă de paști, prăjitură învelită în
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, prăjituri cu ciocolată, praline, praline cu
napolitană, praline de ciocolată, praline umplute
cu lichid, preparate pentru băuturi cu ciocolată,
preparate pentru pregătirea băuturilor cu aromă
de ciocolată, produse de caramel, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
fructe, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în

ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse
de cofetărie sub formă de tablete, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de patiserie
cu ciocolată, produse de patiserie, pudră de
ciocolată, sirop de ciocolată, tabletă de lapte
îndulcit, tablete, altele decât cele pentru uz
medical, tablete de ciocolată umplute, tablete
din spumă de zahăr, tablete (dulciuri), tablete
(nemedicinale) din glucoză pe bază de cafeină,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
trufe de ciocolată, trufe (produse de cofetărie),
vafe din ciocolată, vafe cu glazură de ciocolată,
zahăr caramelizat, acadele.

───────

(210) M 2021 02309
(151) 21/03/2021
(732) ANA-MARIA RĂDULESCU, STR.

ALEEA LILIACULUI BL. 6, SC.A,
AP 15, JUD. CARAŞ-SEVERIN,
CARANSEBEȘ, 325400, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(540)

PAFI'S

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 09.07.19; 11.01.05; 26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii oferite de restaurante, servicii oferite
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de restaurante cu auto-servire, servicii oferite
de snack-bar-uri, servicii de bar, servicii oferite
de cafenele, servicii oferite de cantine, servicii
de catering de alimente şi băuturi, închirierea
aparatelor de gătit, servicii oferite de pensiuni,
servicii oferite de moteluri, servicii oferite
de hoteluri, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă.

───────

(210) M 2021 02310
(151) 21/03/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, TÎRGU
MUREŞ, 540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Trend IT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,

radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, organizare de evenimente
în scopuri comerciale şi publicitare, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
servicii de analiză a reacţiei la publicitate
şi cercetare de piaţă, punere la dispoziţie
şi închiriere de spatii publicitare, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, pregătire şi prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii
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de intermediere privind închirierea de timp
şi spaţiu publicitar, servicii de asistentă şi
consultantă pentru publicitate, marketing şi
promovare, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, publicitate
prin intermediul mediilor electronice şi îndeosebi
prin internet, furnizare de spatii publicitare
prin mijloace electronice sau reţele informatice
globale, pregătire şi realizare de planuri şi
concepte media şi de publicitate, difuzare de
materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea
de comunicaţii on-line pe internet, servicii
de publicitate şi de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, procesare de cuvinte,
de informaţii, de date, compilare şi sistematizare
de informaţii într-o bază de date computerizată,
sondaje de opinie, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea
de texte publicitare, organizare de expoziții
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, promovare și realizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri publicitare, realizare de expoziții
în scopuri comerciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
și coordonare de târguri legate de publicare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,

transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
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fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în

format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
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radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai multe
posturi, nedescărcabile, redactarea şi editarea
de texte, altele decât cele publicitare, servicii de
publicare a publicaţiilor periodice şi neperiodice,
altele decât textele publicitare, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
servicii de reporteri de ştiri, difuzare de reportaje
de către agenţii de ştiri, publicare de fotografii,
realizarea de fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
expoziții în scopuri educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri în scop cultural,
educaţional sau de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea și
susținerea de târguri de educație, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru

monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, furnizarea de informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile menţionate
mai sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
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promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 02311
(151) 22/03/2021
(732) VLAD FISCUTEAN, UNIRII, BL.

15, SC. 2, AP. 7, JUD. MUREŞ,
REGHIN, 545300, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Fiscutean
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
materiale înregistrate, modele de design grafic
descărcabile, software de calculator, înregistrat
sau descărcabil, pentru publicitate, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru artă grafică, software
de dezvoltare a unui site web, software
pentru închirierea de spațiu publicitar pe site-
uri web, înregistrări video, servere video, benzi
video, filme video, înregistrate sau descărcabile,
ecrane video, echipamente video, digitalizoare
video, procesoare videocolor, clipuri video
preînregistrate, software de editare, înregistrat
sau descărcabil, software pentru editare,
înregistrat sau descărcabil, software pentru
editare audio, programe de calculator pentru
editare video, înregistrate sau descărcabile,
dispozitive electronice de editare a textelor,
controlere pentru editarea benzilor video,
aparatură pentru editarea imaginilor video,
proiectoare pentru editare de filme.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, litografii (obiecte
de artă), reproduceri de artă grafică, cărți cu
artă grafică, artă murală din carton în 3D, artă
murală din hârtie în 3D, echipament pentru
educație/învățământ, manuale de instrucțiuni
pentru educație.
35. Marketing digital, marketing financiar,
marketing promoțional, marketing direct,
marketing afiliat, marketing imobiliar, informații
de marketing, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, plasare de personal
în domeniul design-ului, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicitate televizată,
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publicitate radiofonică, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, servicii de agenții de
publicitate, publicitate și marketing, publicitate
prin bannere, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în cinematografe, publicitate pentru
ascensoare, publicitate pe taxi, publicitate
prin corespondență, organizarea de publicitate,
servicii de publicitate digitală, promovare
(publicitate) de călătorii, publicitate directă
prin poștă, servicii de publicitate politică,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pentru
pelicule cinematografice, servicii promoționale
de publicitate, publicitate cu răspuns direct,
promovare (publicitate) de concerte, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
consultanță privind publicitatea, publicitate
pentru cinematografe, publicitate în reviste,
consultanță privind publicitatea comercială,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate în presă, servicii
de publicitate furnizate florarilor, servicii de
editare de publicitate, servicii de publicitate și
marketing, publicitate radio și de televiziune,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate pentru arhitecți, servicii de
publicitate privind automobilele, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de publicitate de
exterior, dezvoltare de conceptii de publicitate,
servicii de reclamă și publicitate, publicitate
în vederea recrutării personalului, publicitate
pentru recrutare de personal, negociere de
contracte de publicitate, servicii de publicitate
pentru bijuterii, cercetare de piață pentru
publicitate, colectarea de informații privind
publicitatea, servicii de cercetare privind
publicitatea, consultanță privind publicitatea
în presă, compilare de statistici privind
publicitatea, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, întocmirea de texte de
publicitate comercială, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind serviciile financiare, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, servicii
de publicitate privind industria turismului,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță în afaceri privind publicitatea, servicii
de asistență privind publicitatea, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
informații privind publicitatea, difuzarea de date
privind publicitatea, furnizare de informații privind
publicitatea, servicii de publicitate și marketing

online, publicitate promoțională pentru proiecte
de explorare, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, servicii de publicitate și de promovare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru alte
persoane, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, publicitate în sectorul transport
și livrare, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate pentru
industria literară, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, servicii de publicitate
comercială legate de francizare, servicii de
publicitate privind sectoarele de transport,
publicitate promoțională privind practica în
formarea filozofică, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, servicii de agenții
de modele referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
servicii de publicitate pentru jocuri de baseball,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate de tip pay-
per-click (PPC), analiza sensibilizării publicului
cu privire la publicitate, editare post-producție
de publicitate și reclame, servicii de publicitate
oferite de o agenție specializată în publicitate
prin radio și televiziune, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate privind vânzarea
de vehicule motorizate, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, intermediere de contracte de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
privind industria marină și maritimă, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de publicitate
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pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate la
site-uri web, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lucrări de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, închiriere de spațiu publicitar pe
site-uri web, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, servicii de
editare de texte publicitare.
38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
comunicare online, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, comunicare
prin bloguri online, servicii de redirecționare
a site-urilor web, furnizarea accesului la site-
uri de MP3 pe internet, furnizarea accesului
la site-uri web pe internet, furnizare de acces
la conținut, site-uri și portaluri de internet,
furnizarea accesului la un site web de discuții
pe internet, furnizarea accesului la site-uri într-
o rețea electronică de informații, furnizarea
accesului la site-uri web de muzică digitală
pe internet, videoconferință, transmisii video,
difuzare video, servicii de difuzare video, audio
și TV.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
formare în domeniul designului, servicii
educaționale în domeniul designului, servicii de
formare în domeniul designului, organizare de
cursuri de pregătire în domeniul designului,
organizare de cursuri de pregătire în domeniul
designului, servicii de jocuri online, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale online,
publicare online de ziare electronice, expoziții
de artă, pregătire în arta înfrumusețării, servicii
de galerii de artă, servicii educative în arta
fototipiei, servicii educative în arta modelismului,
servicii educative în arta cinematografiei,
închiriere de lucrări de artă, servicii educative
în arta picturii, servicii educative în arta
fotografică, servicii educative în arta developării
fotografice, servicii de educație referitoare
la arta culinară, servicii educative în arta

interpretării scenice, servicii specifice galeriilor
de artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicații, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de
artă, educație, educație muzicală, educație
fizică, academii (educație), creșe (educație),
educație preșcolară, educație religioasă,
educație sportivă, furnizarea educației, formarea
echipelor (educație), educație și instruire, servicii
de educație muzicală, servicii de educație
universitară, consiliere în carieră (educație),
educație în domeniul sănătății, consultanță
profesională referitoare la educație, sisteme
de joc (divertisment, educație), cercetare în
domeniul educației, servicii de educație juridică,
educație în domeniul lingvistic, servicii de
educație sportivă, educație vocațională pentru
tineri, educație în domeniul informaticii, servicii
de educație tehnologică, servicii specifice
școlilor (educație), servicii de educație fizică,
organizare de
cursuri de educație fizică, educație în domeniul
științei informaticii, acreditare de servicii de
educație, acordarea de premii în educație,
educație privind siguranța traficului rutier,
furnizarea de informații în materie de educație,
educație în materie de caligrafie, organizarea de
simpozioane pe teme de educație, instruire în
domeniul educației fizice, organizarea de tabere
de vară (divertisment și educație), servicii de
educație furnizate prin televiziune, educație cu
privire la sănătatea fizică, educație în domeniul
procesării de date, servicii de educație și formare
profesională, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de cursuri de
educație fizică, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), servicii de educație și pregătire
profesională, fotografie, instruire în fotografie,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție audio și video și fotografie, servicii
de formare pentru tehnicieni în cinematografie,
servicii specifice parcurilor de distracție cu
tematică inspirată din cinematografie, servicii
specifice instituțiilor de învățământ, furnizarea
de servicii specifice instituțiilor de învățământ,
servicii educaționale furnizate de instituții
de învățământ superior, servicii educaționale
furnizate de instituții pentru formare continuă,
organizare de cursuri de pregătire în institute
de învățământ, servicii specifice instituțiilor
de învățământ superior pentru pregătirea în
domeniul ingineriei, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment video printr-un site
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internet, furnizare de informații despre educație
fizică pe un site web online, furnizare de
informații despre exerciții fizice pe un site
web online, furnizare de informații despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
editare video, montajul benzilor video, închiriere
de benzi video, casete video și videograme,
editare muzicală, editare de fotografii, editare
de publicații, editare de film, servicii de
editare, editare de muzică, servicii de editare
computerizată, editare de filme (fotografice),
editare de casete audio, editare de texte
scrise, altele decât cele publicitare, editare de
înregistrări video, servicii de editare video pentru
evenimente, publicare și editare de materiale
tipărite, servicii de editare și înregistrare
muzicale, servicii de editare de muzică, publicare
și editare de cărți, editare de cărți și recenzii,
editare de înregistrări audio.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, industrial
(design -), design industrial, design vizual,
design grafic, design arhitectural, stilism (design
industrial), design pentru indicatoare, design
de produs, design pentru magazine, design
artistic comercial, design de broșuri, design
de mobilier, design de ambalaje, design de
modele, design pentru restaurante, design de
bijuterii, design de pălării, design de sculpturi,
design de jucării, design artistic industrial,
design vestimentar pentru terți, artă grafică și
design, servicii de design vestimentar, design
pentru unități sportive, servicii de design textil,
proiectare (design) de magazine, servicii de
ilustrare (design), proiectare (design) de puburi,
design interior pentru magazine, proiectare
(design) de restaurante, servicii tehnologice
privind designul, consultanță privind designul
ambalajelor, proiectarea (designul) spațiului
interior, design de centre comerciale, design
grafic și industrial, proiectare (design) de
clădiri, proiectare (design) de băi, servicii
de design arhitectural, proiectare (design)
de bucătării, proiectare (design) de cluburi,
proiectare (design) de birouri, servicii de design
industrial, servicii de design mobilier, servicii
de design comercial, servicii de design de
încălțăminte, consultanță în materie de design,
servicii de design pentru restaurante, servicii de
design de vehicule, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design și dezvoltare
de software, design pentru ceasuri de mână,
design de mobilier de birou, design de site-uri
web, design pentru îmbrăcăminte de protecție,
cercetare în domeniul designului, planificare în
domeniul designului, evaluări tehnice privind

designul, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, servicii de design de produs, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, servicii
de design de brand, design grafic de logouri
publicitare, design și dezvoltare de produs,
servicii de design de dulapuri, servicii de
design de bijuterii, design arhitectural pentru
planificare urbană, design de clădiri de birouri,
design de articole de porțelan, design de
accesorii de modă, design de cărți de vizită,
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de design interior pentru magazine, servicii
de design interior și exterior, servicii pentru
proiectare (design) de spitale, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, servicii pentru
proiectare (design) de puburi, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii de design
interior pentru buticuri, evaluare a designului
de produs, analiză a designului de produs,
design grafic asistat de calculator, design
de ambalaje pentru terți, design de sculpturi
în gheață, servicii pentru designul de clădiri
industriale, servicii de consultanță în design
vestimentar, design de decorațiuni interioare
pentru magazine, întocmire de rapoarte despre
design industrial, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, analiza și evaluarea
design-ului produselor, servicii de design grafic
pentru calculator, consultanță în materie de
design web, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design)
de cluburi, servicii de design privind interioarele
magazinelor, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, consultanță profesională în materie
de design industrial, servicii de design de
mobilier pentru interiorul navelor, servicii de
design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de consultanță în materie de design
interior, consultanță în materie de design de
pagini web, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, creare de design de
produse de consum, servicii științifice și design
privind acest domeniu, servicii tehnologice
și design privind acest domeniu, servicii de
design privind comerțul cu amănuntul, design
de pagini principale și pagini web, servicii
de design privind publicarea de documente,
servicii de design pentru amplasare de birouri,
servicii de consultanță în materie de design
industrial, servicii de design de mobilier pentru
interiorul automobilelor, servicii pentru proiectare
(design) de unități de restaurație, servicii de
design interior pentru comerțul cu amănuntul,
servicii de design de materiale textile pentru
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mobilier, servicii de design de mobilier pentru
interiorul aeronavelor, furnizare de informații
despre servicii de design vestimentar, servicii
de design interior bazat pe principiile feng shui,
creare și design de site-uri web pentru terți,
servicii de proiectare grafică și de design pentru
vehicule, furnizarea de informații cu privire
la designul industrial, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă,
servicii de consiliere în materie de inginerie de
design, servicii de design textil pentru amenajări
interioare de autovehicule, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și a
mobilierului pentru design interior, furnizare de
informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web, design, creare, găzduire și
întreținere de site-uri web pentru terți, platforme
pentru design grafic sub formă de software
ca serviciu (SaaS), proiectarea de schițe de
design pentru ambalaje, recipiente, veselă și
tacâmuri pentru masă, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și consiliere,
întocmire de rapoarte cu privire la design de artă
grafică, proiectare și design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, design de imagini
grafice și semne distinctive pentru identitatea
corporativă, proiectare (design) de turnuri de
birouri cu mai multe etaje, proiectare (design)
de motoare cu combustie internă pentru vehicule
terestre, servicii de design arhitectural în
domeniile traficului și transporturilor, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
servicii de consultanță în materie de design
de acvarii, servicii de design în materie de
reproducere de documente, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru designul de exterior, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), stocare de date online, furnizare de
software nedescărcabil online, programare de
software pentru publicitate online, autentificarea
operelor de artă, autentificare de obiecte de artă,
găzduirea site-urilor informatice, găzduirea site-
urilor de internet (site-uri web), redactare de
site-uri electronice, proiectare de site-uri web,
întreținere de site-uri web, găzduire de site-uri
pentru dispozitive mobile, găzduire de site-uri
web pentru terți, creare de site-uri pe internet,
proiectare și întreținere de site-uri informatice
pentru terți, găzduirea unui site web online
pentru crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, proiectare și dezvoltare de pagini
principale și site-uri web, crearea și întreținerea
de site-uri web pentru telefoane mobile, creare

și întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, creare și întreținere de site-uri (pagini
web) pentru terți, servicii de administrare de site-
uri web și hosting online pentru terți, servicii de
testare a gradului de încărcare a site-urilor web,
găzduirea unui site pentru stocare electronică
de fotografii digitale și videoclipuri, proiectare
și dezvoltare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, găzduire și închiriere de spațiu
de memorie pentru site-uri web, proiectare și
realizare de pagini principale și de site-uri web,
proiectare și actualizare de pagini principale și
de site-uri web, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, editare de
programe de calculator
44. Proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic, servicii de psihologie,
servicii de psihologie ocupațională, furnizare
de informații referitoare la psihologie, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
terapie prin artă, psihiatrie, consiliere privind
terapia ocupațională, consiliere în materie de
sănătate, consultanță privind îngrijirea sănătății,
servicii de dezintoxicare pentru toxicomani,
evaluarea riscului asupra sănătăţii, furnizare
de informatii referitoare la sanatate, furnizare
de informații în materie de sănătate, furnizare
de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizare de servicii de tratament pentru
renunțarea la fumat, servicii de psihoterapie,
servicii de psihoterapie holistică.

───────

(210) M 2021 02312
(151) 22/03/2021
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

ALEEA INVATATOR ALEXANDRU
POPESCU NR. 5, JUD. ARGES,
MIOVENI, 115400, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Ansamblul Nova
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 02313
(151) 22/03/2021
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

ALEEA INVATATOR ALEXANDRU
POPESCU NR. 5, JUD. ARGES,
MIOVENI, 115400, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Ansamblul Mugurașii
Mioveniului

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02314
(151) 22/03/2021
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

STR. ALEEA INVATATOR
ALEXANDRU POPESCU NR. 5,
JUD. ARGEŞ, MIOVENI, 115400,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Ansamblul Folcloric
Plai de Dor

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02315
(151) 22/03/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR.

PETRE CRETU 34, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MARCHESA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii de asigurare, servicii de depunere în
casete valorice, servicii financiare, monetare și
bancare, servicii imobiliare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară, asigurări, colectarea
de fonduri și sponsorizare, servicii de evaluare
financiară.

───────

(210) M 2021 02316
(151) 22/03/2021
(732) CONSTANTIN CÂRCU, STR.

PETRE CRETU 34, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Tree UP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea vânzărilor,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, achiziții de întreprinderi, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii imobiliare, servicii de asigurare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
evaluare financiară.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, acoperirea lucrărilor de zidărie de
cărămidă, ameliorarea solului, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, amenajarea
spațiilor pentru magazine, amenajări interioare
ale birourilor, aplicare de căptușeli impermeabile,
amplasare de rețele de alimentare cu
electricitate, amplasare de cabluri, aplicare de
protecții anti-graffiti, servicii de acoperirea țevilor,
servicii de acoperirea conductorilor, servicii de
acoperirea gurilor de canalizare.

───────
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(210) M 2021 02317
(151) 24/03/2021
(732) SC SKIBA DISTRIBUTION SRL,

STR. IZVORULUI NR. 9C, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600204, BACĂU, ROMANIA

(540)

SKIBA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02319
(151) 22/03/2021
(732) STIL MEDIA SRL, STR.

AVIATORILOR NR.10, UNITATEA
11-2, CLĂDIREA C1, HALA
PARTER, JUD. DOLJ, GHEREŞTI,
DOLJ, ROMANIA

(540)

Promotionale cu Stil
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 02320
(151) 22/03/2021
(732) STIL MEDIA SRL, STR.

AVIATORILOR NR. 10,
UNITATEA 11-2, CLADIREA C1,
HALA PARTER, JUD. DOLJ,
GHERCEŞTI, DOLJ, ROMANIA

(540)

Cadouri cu Stil
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 02322
(151) 22/03/2021
(732) STIL MEDIA SRL, STR.

AVIATORILOR NR. 10,
UNITATEA 11-2, CLADIREA C1,
HALA PARTER, JUD. DOLJ,
GHERCEŞTI, DOLJ, ROMANIA

(540)

Protejează-te cu Stil!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Măști de protecție.

───────
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(210) M 2021 02324
(151) 23/03/2021
(732) SC ODOBESTI VINEX SRL,

SAT. VARSATURA, JUDETUL
VRANCEA, COMUNA JARISTEA,
VRANCEA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL. E4,
ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

CRAMA ȘARBA
ODOBEȘTI 1897

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri cu denumirea de origine controlată din
arealul Odobești.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping),
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2021 02325
(151) 22/03/2021
(732) SC ISABEL'S CAKES SRL, STR.

ELIBERĂRII NR. 19, BL. IV32, SC.
C, PARTER, AP. 31, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Atelierul Zazu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier din lemn masiv, PAL și MDF.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────

(210) M 2021 02326
(151) 22/03/2021
(732) SC TECSA BUSINESS SRL , B-

DUL DECEBAL NR. 14, BL. S6,
SC. 4, ET. 1, AP. 68, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030967, ROMANIA

(540)

TEC MALLOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 02327
(151) 22/03/2021
(732) TERAPLAST SA, DN 15A, KM

45+500, JUDETUL BISTRITA
NASAUD, SAT SĂRĂȚEL,
COM.ȘIEU-MĂGHERUȘ, 427301,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

GRIN pipe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar, inclusiv conducte de apă.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
19. Materiale nemetalice pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, inclusiv conducte
de apă, nemetalice, conducte de canalizare
nemetalice, conducte de ventilare (nemetalice),
conducte nemetalice de scurgere pentru
apă, conducte nemetalice pentru instalații de

ventilație și climatizare, conducte rigide și
supape pentru acestea, nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, inclusiv
activitati de comert cu ridicata, cu amanuntul si
online, servicii de agenții de import-export.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, proiectarea de țevi, conducte,
rețele de apă, încălzire, canalizare.

───────

STR. MILANO NR. 34, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA, CLUJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Café Mozart

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.01

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, bej,
gri, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(210) M 2021 02328
(151) 22/03/2021
(732) DĂNUȚ MARIUS NEACȘU,
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30. Cafea, înlocuitori de cafea, gumă de
mestecat, biscuiți, fursecuri, produse de
patiserie, miere, sirop de melasă, zahăr, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, boabe de
cafea, extracte de cafea, cafea gata preparată,
concentrate de cafea, amestecuri de cafea,
cafea cu ciocolată, doze cu cafea, înlocuitori de
cafea, băuturi din cafea, cafea măcinată, cafea
aromată, cafea verde, cafea, cafea solubilă,
cafea decafeinizată, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, esențe de cafea folosite
ca înlocuitori pentru cafea, băuturi pe bază de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cafea prajită, sub formă de pudră, granule sau
băutură, băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), înlocuitori de cafea, pe bază
de cereale sau cicoare, băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte.
41. Servicii oferite de discoteci, organizarea
spectacolelor (servicii de impresar), planificarea
de recepții (divertisment), servicii de
divertisment, servicii oferite de cluburi de
noapte (divertisment), producție de spectacole,
furnizare de instalații de recreere, funcționarea
unei discoteci, a unui club (divertisment), servicii
furnizate de unități și de persoane al căror scop
principal este recreerea, distracția și divertisentul
pentru oameni, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, servicii
oferite de cluburile de dans (divertisment),
furnizare de servicii de divertisment în club,
servicii de discotecă, servicii de amuzament,
organizarea balurilor, planificarea de petreceri,
planificarea de spectacole.
43. Servicii oferite de restaurante, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de restaurant (alimente),
bar cafenea și catering, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi, asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de alimentație publică (cu privire la alimente,
băutură și hrană), servicii de restaurant fast food,
servicii de cafe-restaurant și cafenele, punerea
la dispoziție a alimentelor, băuturii, hranei și
snacks-urilor, servicii de bar, servicii de bistro,
cafe-restaurant, cafenele, cantine, servicii de
catering, servicii aferente cocktail-urilor, servicii
de fast food, servicii de preparare a alimentelor,
băuturii și hranei, servicii oferite de restaurant,
servicii oferite de snack baruri, servicii la pachet
(takeaway/takeout), servicii la pachet pentru
alimente și băutură, servicii oferite de ceainărie,
servicii oferite de cramă-restaurant, combinații
între cele de mai sus, servicii de consultanță,
rezervări și informații cu privire la cele de mai
sus.

───────

(210) M 2021 02329
(151) 22/03/2021
(732) COSTIN OANE, STR. EMIL

AVRAMESCU NR. 9, BL. E, SC. B,
AP. 8, JUD. VALCEA, RAMNICU
VALCEA, 240135, VALCEA,
ROMANIA

(540)

BroHouse

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.11.01; 25.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, analiză de preț,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, achiziții de produse în numele
societăților terțe, administrarea vânzărilor,
abonament la un canal de televiziune, achiziții
de întreprinderi, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
complexuri cu piscine de înot, administrare
a afacerilor pentru interpreți de muzică,
administrare a afacerilor pentru o companie
aeriană, administrare a afacerilor pentru parcări
auto, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică
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și de telefonie, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii
ale terților, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie
de activități de marketing, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, agenții de relații cu publicul,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analize publicitare, anunțuri clasificate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială.
42. Artă grafică și design, cercetare în
domeniul designului, cercetare și dezvoltare
de produs, conceperea numelor comerciale,
conceperea numelor de marcă, concepție grafică
de materiale promoționale, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare
și controlul calității, servicii it, actualizarea
băncilor de memorie pentru sisteme informatice,
actualizarea paginilor web pentru terți,
administrare de servere, administrare de servere
de la distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
analiză a designului de produs, analiza și
evaluarea dezvoltării produselor, analiza și
evaluarea design-ului produselor, analiza apelor,
analiză a dezvoltării produselor, autentificare
de antichități, autentificare de bancnote,
autentificare de bijuterii, autentificare de
diamante, autentificare de obiecte de artă,
autentificare de opere vizuale, autentificare
de piese de mobilier, autentificare de pietre
prețioase, autentificare de pietre semiprețioase,
autentificare de ștampile, cercetare în
proiectarea de calculatoare, cercetare și
dezvoltare de produse, concepere de sculpturi,
amenajări interioare pentru clădiri, amenajări
interioare comerciale, amenajarea interioară
magazinelor, efectuarea de planuri pentru
construcții, consultanță în decorațiuni interioare.

───────

(210) M 2021 02330
(151) 22/03/2021
(732) EMIL DIACONEASA, STR,

LOGOFATUL LUCA STROICI NR.
17-19, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EMIL CAID
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, articole de bijuterie, produse de
bijuterie, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora.

───────

(210) M 2021 02331
(151) 22/03/2021
(732) VINEX MURFATLAR SRL,

STR. COCHIRLENI NR. 1, JUD.
CONSTANTA, CERNAVODA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
144, BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LICOAREA LUI OVIDIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────
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(210) M 2021 02332
(151) 22/03/2021
(732) S.C. DEXTERNET SRL, STR. 11

IUNIE, NR. 16, JUD. GORJ, TARGU
JIU, GORJ, ROMANIA

(540)

AIDA PATISERIE DIN 1994

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu închis (Pantone
4101 C), roz, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse de patiserie, aluat de patiserie,
biscuiți, biscuiţi săraţi şi uscaţi, plăcinte,
fursecuri, cornuri, croissante, covrigi, pateuri,
pateuri cu ciocolată, minipateuri, saleuri,
cozonaci, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu creme, produse de
patiserie cu creme şi fructe, prăjituri, deserturi
preparate (produse de patiserie), produse
de patiserie congelate, rulouri, tarte, vafe,
budincă, nuga, baclava, produse vegan, pizza,
sandwisuri, sosuri (condimente), pâine, pâine
fără gluten, produse de brutărie, băuturi pe bază
de ceai, băuturi pe bază de cacao, cafea şi
ciocolată, îngheţată.
35. Servicii de comerț cu produse de patiserie,
panificație şi cofetărie prin intermediul spaţiilor
comerciale de vânzare cu amănuntul, ai
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
cataloagelor sau prin mijloace electronice, lanț
de spaţii comerciale, intermediere în comerțul
cu produse de patiserie, panificație şi cofetărie,
servicii de agenţii de import-export.

───────

(210) M 2021 02333
(151) 22/03/2021
(732) CONEX DISTRIBUTION S.A.,

CALEA CHISINAULUI, NR. 32,
JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

PROfiller

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Huse pentru autovehicule.
27. Covoraşe pentru autovehicule.
35. Regruparea, în folosul terților, de covorașe
şi huse pentru autovehicule şi componentele
acestora (exceptând transportul lor) permițând
clienţilor să le vadă şi să le cumpere
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul sau punctelor de vânzare cu ridicata,
precum şi prin intermediul site-urilor web sau alte
mijloace electronice de vânzare.
39. Ambalare, depozitare şi transport de
covorașe şi huse pentru autovehicule şi
componentele acestora.

───────
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(210) M 2021 02334
(151) 22/03/2021
(732) MIHAELA-CRISTINA VASILE,

STR. SALCAMILOR, NR. 32,
SAT CIOROGÂRLA, JUD. ILFOV,
COMUNA CIOROGÂRLA, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

S SKY PHARMACARE
WE CARE ABOUT YOU!

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.04.02; 26.04.07; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenţii de import și
export, servicii ale agențiilor de import,
furnizare de asistență administrativă farmaciilor,
pentru gestionarea stocurilor de medicamente,
marketing promoțional, marketing de produse,
servicii de marketing comercial, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare vânzării de bunuri
și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, distribuirea de mostre, distribuirea
de produse în scopuri publicitare, distribuirea
și difuzarea de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
manipulare a mărfii de import și export, servicii

de distribuție, depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, depozitare de produse, depozitare
de instrumente și echipamente medicale,
depozitare de produse farmaceutice, transport
rutier de produse farmaceutice, distribuție
(transport) de mărfuri pentru vânzarea cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 02336
(151) 22/03/2021
(732) LOGISTIC CRISTIAN

PROFESSIONAL SRL,
STR. BUCURESTI NR. 26A,
PARTER, JUDEŢ CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA SRL, STR FAGETULUI
144, BL.ST2,SC.B,AP.46, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PRO DUST PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier combinat, unități (mobilier),
baze pentru mese (mobilier), cadre cu
rafturi, nu din metal (mobilier), corpuri cu
sertare pentru depozitare (mobilier), dulapuri
compartimentate, dulapuri încastrate, extensii
pentru mese, măsuțe, mobilier pentru saloane de
înfrumuseţare.

───────
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(210) M 2021 02337
(151) 22/03/2021
(732) BIOLYCIUS INTERNATIONAL

SRL, STR. GEORGE
DEMETRESCU MIREA, NR.3A,
PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Biolycius

(531) Clasificare Viena:
05.01.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse pentru toaletă nemedicinale, produse
de toaletă nemedicinale, preparate pentru
curățare și odorizante.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
produse și articole pentru igienă nemedicinale.
32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, bere și produse
de bere.

───────

(210) M 2021 02338
(151) 22/03/2021
(732) ŞTEFAN-CODRUŢ ANTOHI, STR.

ILEANA COSANZEANA, NR.9, BL.
P2, SC.5, ET.7, AP.159, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
COPYRIGHT FOR BRANDING SRL,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DENTISTREE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 05.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
05.03.11

(591) Culori revendicate:roz, albastru, galben,
rosu, mov, verde, turcoaz, maro, negru,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii oferite de
o clinică dentară, inclusiv servicii
de asistență stomatologică, cu activități
specifice precum: chirurgie dentară, albire,
odontologie, implantologie, parodontologie,
protetică dentară, endodonție, pedodonție,
estetică dentară, profilaxie, anestezie
dentara, radiografii, evaluare medicală
și analize specifice domeniului tehnică
dentară, servicii stomatologice, servicii
oferite de o clinică stomatologică, servicii
de stomatologie estetică, servicii de
stomatologie digitală, microscopie dentară
(servicii medicale), consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii ale clinicilor medicale,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

933

servicii de igienă dentară, servicii de montare de
pietre preţioase în proteze dentare, furnizare de
informații despre stomatologie.

───────

(210) M 2021 02339
(151) 22/03/2021
(732) REALMED CENTER SRL, B-

DUL MĂRĂŞEŞTI NR. 2B, BL:D,
SC:2, ET:5, AP:22, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51, STR. 11
IUNIE, NR. 51, COMPLEX VIVANDO,
BIROU 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CENTRUL MEDICAL
OMEGA SCAN

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.16

(591) Culori revendicate:roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de imagistică medicală, servicii de
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
servicii medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de analize medicale, servicii de îngrijiri
medicale, servicii de examinări medicale,
consiliere în materie de sănătate, servicii
medicale și de sănătate, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de asistență
medicală pentru oameni, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
spitalicești, servicii furnizate de spitale private,
servicii de chirurgie.

───────

(210) M 2021 02341
(151) 22/03/2021
(732) SC BRUTARIA BUNA SRL,

DRUMUL PADUREA NEAGRA NR.
1-17, BL. 52C, AP. 33, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Băcănia Bună

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 08.01.01; 11.03.03; 08.01.08;
08.03.08; 11.03.20; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Pungi din hârtie sau plastic pentru
ambalat, ambalaje din hârtie sau carton,
bannere din hârtie, cutii pentru ambalat,
gravuri, fluturaşi publicitari, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări, şerveţele din
hârtie, buletine informative, agende, publicaţii
periodice, fotografii, ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hârtie,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite, cărţi
de scris sau decolorat, instrumente de scris.
35. Publicitate, publicitate prin poştă, postare de
afişe publicitare, producţie de clipuri publicitare,
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii, organizarea de târguri
comerciale, publicitate exterioară, publicitate
radio, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
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scenarii în scopuri de publicitate, marketing cu
public ţintă, publicitate prin televiziune, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare.
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
design de arte grafice, dezvoltare de software în
cadrul publicării de software.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), decorarea de alimente,
decorarea de torturi, informaţii şi consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2021 02342
(151) 22/03/2021
(732) SC STARMOBILEGSM SRL,

STR. TRAIAN NR. 15/44, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430261, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

bluedio
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate.
10. Dispozitive pentru protecția auzului.
15. Accesorii muzicale, instrumente muzicale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2021 02343
(151) 22/03/2021
(732) EXPRES CATERING SRL, STR.

BRATES NR. 48, JUDEŢ TIMIŞ,
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

COME TO EAT

(531) Clasificare Viena:
11.03.18; 11.03.25; 29.01.13; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, maro, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant și bar, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurante fast-food,
rezervări la restaurant, servicii de catering
pentru restaurante fast-food cu autoservire,
servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
fast food la pachet, servicii de mâncare la
pachet, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de snack-baruri, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, servicii ale barurilor,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bar cu servire de vin, sevicii de baruri care
servesc bere.

───────
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(210) M 2021 02345
(151) 22/03/2021
(732) MAIDAN EVENTS SRL, STRADA

HIPODROMULUI NR. 27, JUDEȚUL
ILFOV, SAT OSTRATU, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

MAIDAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (HEX #e5e7e5),
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02346
(151) 22/03/2021
(732) CIOCOLATERIA CU MIERE SRL,

STR. PRINCIPALA 156, JUDEȚUL
MEHEDINȚI, BREZNITA MOTRU,
227060, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

Celi HONEY CHOCOLATE

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Ciocolată.
───────
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(210) M 2021 02348
(151) 22/03/2021
(732) ARAMIS INVEST SRL, STR.

SPERANŢEI NR.3-5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

aramis Delicii
momente din viața ta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (creche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
închirierea de (locuinţe pentru) cazare , rezervări
pentru cazarea, închirierea corturilor, servicii
de case de vacanţă, închirierea clădirilor

transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 02349
(151) 22/03/2021
(732) ARAMIS INVEST SRL, STR.

SPERANŢEI NR.3-5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

aramis DESIGNS

(531) Clasificare Viena:
26.05.01; 27.05.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
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panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atiase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie
şine de legare (legatul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de iegătorie, aparate şi maşini de iegătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri/cartele, carcase
pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă pentru
litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori)/, benzi
pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor/pânză de
iegătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru iegătorie / cordoane de iegătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru cârduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze

de iegătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâche (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
înveiitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea
pentru uz stomatologic, materiale de modelaj,
pastă de modelaj, umezitoare (rechizite de
birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
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de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi cârduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), şabloane pentru decorarea alimentelor
şi a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâche (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,

cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
roie pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), razuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere)/
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăbliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperţi de protecţie pentru cărţi, cărţi de
colorat.
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pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali pentru
stupi, console, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, aiteie decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din materia! textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobiiă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobiiă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetaiice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglizi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetaiici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
uşilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, aiteie
decât ienjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetaiice, sicrie, coliere, nemetalice,
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brăţări de identificare, nemetaiice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonfiabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete / covoraşe detaşabile sau
protecţii pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile
pentru copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din, nituri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, capre de tăiat lemne,

fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier şcolar,
suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru pisici,
ecrane de protecţie pentru şeminee (mobilă),
ecrane de protecţie (mobilă), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, şuruburi, nemetalice,
capace de etanşare, nemetalice, scaune/bănci
(scaune), scaune din metal, rame de lemn pentru
stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi
de rafturi, cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri
pentru pantofi, nemetalice, cobiliţe (juguri),
vitrine (mobiiă), scaune de duş, bufeturi, plăci
cu denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, coarne
de cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
maşinile de calculat, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, doage de lemn, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri din
paie, animale împăiate, păsări împăiate, blaturi
de mese, mese, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
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lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă/chihlimbar.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde ia cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închîrierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
aie afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de

finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spaţii
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
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întocmirea statelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.

───────

(210) M 2021 02350
(151) 22/03/2021
(732) ARAMIS INVEST SRL, STR.

SPERANŢEI NR.3-5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

aramis FOAMS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atiase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie
şine de legare (legatul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

943

table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de iegătorie, aparate şi maşini de iegătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri/cartele, carcase
pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă pentru
litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori)/, benzi
pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor/pânză de
iegătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru iegătorie / cordoane de iegătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru cârduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de iegătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâche (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
înveiitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru

utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea
pentru uz stomatologic, materiale de modelaj,
pastă de modelaj, umezitoare (rechizite de
birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
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hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi cârduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), şabloane pentru decorarea alimentelor
şi a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâche (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
roie pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), razuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii

cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere)/
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăbliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperţi de protecţie pentru cărţi, cărţi de
colorat.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
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bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
uşilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, aiteie
decât ienjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetaiice, sicrie, coliere, nemetalice,
pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali pentru
stupi, console, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, aiteie decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din materia! textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,

galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobiiă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobiiă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetaiice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglizi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetaiici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetaiice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonfiabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
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metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete / covoraşe detaşabile sau
protecţii pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile
pentru copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din, nituri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, capre de tăiat lemne,
fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier şcolar,
suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru pisici,
ecrane de protecţie pentru şeminee (mobilă),
ecrane de protecţie (mobilă), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, şuruburi, nemetalice,
capace de etanşare, nemetalice, scaune/bănci
(scaune), scaune din metal, rame de lemn pentru
stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi
de rafturi, cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri
pentru pantofi, nemetalice, cobiliţe (juguri),
vitrine (mobiiă), scaune de duş, bufeturi, plăci

cu denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, coarne
de cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
maşinile de calculat, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, doage de lemn, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri din
paie, animale împăiate, păsări împăiate, blaturi
de mese, mese, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă / chihlimbar.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
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amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde ia cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închîrierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
aie afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii

pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spaţii
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea statelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
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publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.

───────

(210) M 2021 02351
(151) 22/03/2021
(732) ARAMIS INVEST SRL, STR.

SPERANŢEI NR.3-5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

aramis INVEST

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atiase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

949

din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie
şine de legare (legatul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de iegătorie, aparate şi maşini de iegătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri/cartele, carcase
pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă pentru
litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori)/, benzi
pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor/pânză de
iegătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru iegătorie / cordoane de iegătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru cârduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de iegătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâche (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
înveiitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din

plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea
pentru uz stomatologic, materiale de modelaj,
pastă de modelaj, umezitoare (rechizite de
birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
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şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi cârduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), şabloane pentru decorarea alimentelor
şi a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâche (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
roie pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), razuitori

(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere)/
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăbliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperţi de protecţie pentru cărţi, cărţi de
colorat.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
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medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
uşilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, aiteie
decât ienjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetaiice, sicrie, coliere, nemetalice,
pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali pentru
stupi, console, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, aiteie decât bijuteriile, dulapuri,

inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din materia! textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobiiă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobiiă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetaiice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglizi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetaiici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetaiice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonfiabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
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rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete / covoraşe detaşabile sau
protecţii pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile
pentru copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din, nituri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, capre de tăiat lemne,
fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier şcolar,
suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru pisici,
ecrane de protecţie pentru şeminee (mobilă),
ecrane de protecţie (mobilă), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, şuruburi, nemetalice,
capace de etanşare, nemetalice, scaune/bănci
(scaune), scaune din metal, rame de lemn pentru
stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi

de rafturi, cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri
pentru pantofi, nemetalice, cobiliţe (juguri),
vitrine (mobiiă), scaune de duş, bufeturi, plăci
cu denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, coarne
de cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
maşinile de calculat, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, doage de lemn, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri din
paie, animale împăiate, păsări împăiate, blaturi
de mese, mese, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă / chihlimbar.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

953

vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde ia cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închîrierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
aie afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de

informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spaţii
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea statelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
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bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.

───────

(210) M 2021 02352
(151) 22/03/2021
(732) ARAMIS INVEST SRL, STR.

SPERANŢEI NR.3-5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

ARAMIS GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atiase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie
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şine de legare (legatul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de iegătorie, aparate şi maşini de iegătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri/cartele, carcase
pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă pentru
litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori)/, benzi
pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor/pânză de
iegătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru iegătorie / cordoane de iegătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru cârduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de iegătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâche (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâche (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
înveiitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri

cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea
pentru uz stomatologic, materiale de modelaj,
pastă de modelaj, umezitoare (rechizite de
birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
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sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi cârduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), şabloane pentru decorarea alimentelor
şi a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâche (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
roie pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), razuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară

de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere)/
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăbliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperţi de protecţie pentru cărţi, cărţi de
colorat.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
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gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
uşilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, aiteie
decât ienjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetaiice, sicrie, coliere, nemetalice,
pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali pentru
stupi, console, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, aiteie decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,

nu cele din materia! textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobiiă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobiiă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetaiice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglizi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetaiici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetaiice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonfiabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
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lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete / covoraşe detaşabile sau
protecţii pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile
pentru copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din, nituri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, capre de tăiat lemne,
fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier şcolar,
suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru pisici,
ecrane de protecţie pentru şeminee (mobilă),
ecrane de protecţie (mobilă), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, şuruburi, nemetalice,
capace de etanşare, nemetalice, scaune/bănci
(scaune), scaune din metal, rame de lemn pentru
stupi, banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile
de registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi
de rafturi, cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri

pentru pantofi, nemetalice, cobiliţe (juguri),
vitrine (mobiiă), scaune de duş, bufeturi, plăci
cu denumiri de firme din lemn sau plastic, sticlă
argintată (oglinzi), jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
inele despicate, nemetalice, pentru chei, coarne
de cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
maşinile de calculat, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, doage de lemn, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri din
paie, animale împăiate, păsări împăiate, blaturi
de mese, mese, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă/chihlimbar.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
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aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde ia cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închîrierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
aie afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii

în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spaţii
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea statelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
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evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.

───────

(210) M 2021 02353
(151) 22/03/2021
(732) ARAMIS INVEST SRL, STR.

SPERANŢEI NR.3-5, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

aramis LOGISTICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.09; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicaţii online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităţilor
pentru vize şi documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate ,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor /livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
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───────

(210) M 2021 02356
(151) 22/03/2021
(732) VELTON SISTEM GUARD SRL,

STR.CRAITEI NR.17, JUD.
IALOMIŢA, DRIDU, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

VSG VELTON SISTEM GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.04.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control

───────

(210) M 2021 02357
(151) 22/03/2021
(732) CONCEPT APPS DEVELOPMENT

SA, STRADA DOCTOR
CONSTANTIN CARACAȘ NR. 24A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011155,
ROMANIA

(540)

UMO urban mobility at one tap

scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea  congelatoarelor,  transportul  de 
mărfuri  (transportul  maritim  de bunuri), 
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri, 
servicii  de  agenţie  de  transport (expediere 
(am.))  /  servicii  de  agenţie  de transport, 
transportul  de  mărfuri,  închirierea de  garaje, 
împachetarea  cadourilor,  operaţiuni de 
încărcare-descărcare,  depozitarea  de bunuri, 
depozitare  /  înmagazinare,  informaţii despre 
depozitare,  închirierea  containerelor  de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul  turiştilor,  transportul  şi  depozitarea 
deşeurilor  /  transportul  şi depozitarea 
gunoaielor,  servicii  de  broker de  transport, 
rezervări  de  transport, organizarea 
transportului  pentru  deplasările turistice, 
informaţii  despre  transport,  logistica
transporturilor, transportul de mobilier, rezervări
de călătorie, salvare subacvatică, descărcarea
încărcăturilor, servicii de remorcare în cazul
avarierii vehiculelor, închirierea de vehicule,
închirierea  de  portbagaje  cu  montare  pe 
capota  vehiculului, închirierea  de  depozite, 
alimentarea cuînchirierea scaunelor cu rotile,
 împachetarea bunurilor,  niciunul  dintre 
serviciile menţionateanterior nu se referă şi 
nu au legătură cu gestionarea fluxului de trafic 
feroviar prin reţele şi tehnologii  de comunicare 
avansate.
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone PMS
368 2X), galben (Pantone PMS 803),
negru (Pantone Black 3 2X)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────

(210) M 2021 02359
(151) 22/03/2021
(732) CONCEPT APPS DEVELOPMENT

SA, STRADA DOCTOR
CONSTANTIN CARACAȘ NR. 24A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011155,
ROMANIA

(540)

citty tech & tenacity

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────

(210) M 2021 02360
(151) 23/03/2021
(732) DINO GRAPHICS, STR GARNITEI

3, BL 50, SC 2, AP 63, SECT 4, ,
BUCURESTI, 41955, ROMANIA

(540)

Bairam Chefuieşte Boiereşte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 02.01.11; 11.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat,
mangal, carbune pentru gratar

───────

(210) M 2021 02363
(151) 23/03/2021
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)

PACHET RADIAL EXTRA
PORUMB CURAT

ROMÂN BOGAT 3 in 1
COMPAS SUPER RADIAL

EXTRA SOLAR VERDE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.09.21; 19.03.21;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben,
alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Pesticide, erbicid.
───────
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(210) M 2021 02364
(151) 23/03/2021
(732) MODERN SHIELD SECURITY

SRL, STR. TOPORAŞI NR.
1-7, BL.15, SC.7, ET.3, AP.205,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MODERN SHIELD SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
de paza, servicii de paza antiefracţie, servicii de
paza contractuale, servicii de paza si protecţie,
servicii de paza pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenţii de paza pentru magazine, consultanta in
materie de securitate, consultanta in materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2021 02365
(151) 23/03/2021
(732) GEORGIANA NICOLETA

GINGARAS, SAT GLAMBOCU,
STRADA DEALUL GLAMBOCULUI,
NR. 17, JUD. ARGEŞ, BASCOV,
117045, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

SHAIK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2021 02366
(151) 23/03/2021
(732) AGROPAN IMPEX SRL, CALEA

CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP C4,
JUD. IASI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MÂNDRIA BRUTARULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24; 05.07.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Pâine, produse de panificaţie, produse de
patiserie, produse de cofetărie, făină şi preparate
din cereale, drojdie, maia, biscuiţi, fursecuri,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle
dulci, torturi, prăjituri, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), crutoane, aluat, colţunaşi pe bază de
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făină, turtă dulce, aluat de patiserie, pâine fără
gluten, pâine nedospită.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerţ, servicii de comerţ în
legătură cu pâine, servicii de comerţ în legătură
cu produse de panificaţie, servicii de comerţ
în legătură cu produse de patiserie, servicii de
comerţ în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de comerţ în legătură cu făină, servicii
de comerţ în legătură cu preparate din cereale,
servicii de comerţ în legătură cu drojdie, servicii
de comerţ în legătură cu maia, servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ în
legătură cu biscuiţi, servicii de comerţ în legătură
cu fursecuri, servicii de comerţ în legătură cu
chifle de pâine, servicii de comerţ în legătură
cu pâine firimituri (pesmet), servicii de comerţ
în legătură cu chifle dulci, servicii de comerţ
în legătură cu torturi, servicii de comerţ în
legătură cu prăjituri, servicii de comerţ în legătură
cu batoane de cereale, servicii de comerţ în
legătură cu gustări pe bază de cereale, servicii
de comerţ în legătură cu biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), servicii de comerţ în legătură cu
crutoane, servicii de comerţ în legătură cu aluat,
servicii de comerţ în legătură cu colţunaşi pe
bază de făină, servicii de comerţ în legătură cu
turtă dulce, servicii de comerţ în legătură cu aluat
de patiserie, servicii de comerţ în legătură cu
pâine fără gluten, servicii de comerţ în legătură
cu pâine nedospită.

───────

(210) M 2021 02367
(151) 23/03/2021
(732) ROCAST NORD SRL, STR.

MITOCULUI NR. 48A, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Geometrix The Mauve Screws

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la materiale
de construcţii, servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la materiale de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la unelte şi
scule, servicii de comerţ cu ridicata cu privire la
unelte şi scule, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de promovare comercială.

───────

(210) M 2021 02370
(151) 24/03/2021
(732) ION CONSTANTIN, STR. LIVIU

REBREANU NR. 41, BL. Z22,
SC.A, ET.7, AP.47, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Ebellano

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2021 02371
(151) 23/03/2021
(732) CSC ONLINE STORE SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 162, SAT
SLIMNIC, JUD. SIBIU, COMUNA
SLIMNIC, SIBIU, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

NOORI

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08;
26.11.03

(591) Culori revendicate:Verde, albastru,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Alarme acustice, alarme sonore, cabluri
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
antene, sonerii de alarmă, electrice, alarme,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, baterii
anodice, baterii de înaltă tensiune, anozi,
roboţi telefonici, sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, receptoare audio şi video, interfeţe
audio, mixere audio, genţi adaptate pentru
laptopuri, dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, baterii, electrice, recipiente
pentru baterii, recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii, cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, cabluri, electrice, maşini
de calculat, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), carcase special realizate pentru
aparate şi instrumente de fotografiat, carcase

pentru telefoanele inteligente, casetofoane,
catozi, şnururi pentru telefonul mobil, aparate
de centrare pentru diapozitivele fotografice,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
încărcătoare pentru ţigările electronice, chipuri
(circuite integrate), cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
cabluri coaxiale, aparate electrice pentru
comutare, comutatoare, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, componente hardware
pentru calculator, calculatoare, conductoare,
electrice, brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), conectori (electricitate), telefoane
fără fir, contoare, aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
huse pentru telefoanele inteligente, huse
pentru asistenţii personali digitali (APD),
huse pentru calculatoarele tabletă, camere
obscure (fotografie), magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, rame foto
digitale, semne digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate
pentru măsurarea distanţei, tonuri de
apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
fişiere de muzică descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, DVD
playere, ceasornice cu nisip (clepsidre),
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
publicaţii electronice, descărcabile, cititoare de
cărţi electronice, table electronice interactive,
facsimile, cabluri cu fibră optică, căști
pentru comunicare la distanță, imprimante de
bilete, videoproiectoare, portofele electronice
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), dicţionare electronice portabile, kituri
hands-free (mâini libere) pentru telefoane, căşti
de radio, aparate de înaltă frecvenţă, dispozitive
de pornire, electrice, pentru pornirea de la
distanţă, dispozitive electrice pentru pornirea
de la distanţă, circuite integrate, terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
manşe de comandă pentru calculatoare, altele
decât cele pentru jocurile video, tonomate,
muzicale, automate muzicale acţionate de fise
(tonomate), laptopuri, indicatoare de pierdere
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electrică, difuzoare, lanterne magice, casete
magnetice, fire magnetice, suporturi magnetice
de date, codificatoare magnetice, magneţi,
lupe (optică), instrumente matematice, aparate
de măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
instrumente de măsurare, megafoane, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
micrometre, instrumente de măsură, microfoane,
microprocesoare, telefoane mobile, celulare,
telefoane celulare, modemuri, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri, suporturi pentru mouse, sisteme de
navigaţie pentru vehicule (calculatoare de
bord), calculator tip notebook, obiective
(lentile) (optică), lanterne optice, lămpi optice,
discuri optice, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), plăci pentru baterii,
calculatoare de buzunar, playere media
portabile, aparat de măsurare cu precizie,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, procesoare
(unităţi centrale de procesare), unităţi centrale
de procesare (procesoare), ecrane de proiecţie,
aparate de proiecţie, folii de protecţie adaptate
pentru ecranele de calculator, folii de protecţie
adaptate pentru telefoanele inteligente, pagere
radio, radiouri, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive pentru control de la
distanţă, cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante sau fotocopiatoare, dispozitive
pentru proiecţia tastaturilor virtuale, bureți pentru
căști, mănuși dotate cu senzori, diode organice
electroluminescente (QLED), diode emițătoare
de lumină cu puncte quantice (QLED),
computer game software, downloadable,
suporturi adaptate pentru laptopuri, rigle
(instrumente de măsurare), aparate de navigaţie
prin satelit, scanere (echipamente de procesare
a datelor), bastoane selfie (monopode),
lentile selfie, declanşatoare (fotografie), huse
pentru laptopuri, proiectoare de diapozitive,
aparate cu proiecţie prin transparenţă,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, lanţuri pentru
ochelari, şnururi pentru ochelari, stative pentru
aparatele foto, transformatoare amplificatoare,
casetofoane portabile, subwoofere, ochelari de
soare, calculatoare tip tabletă, magnetofoane,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,

telescoape, televizoare, indicatoare de
temperatură, termostate, calculatoare client
subţire (thin client), ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
transmiţătoare (telecomunicaţii), seturi de
transmisie (telecomunicaţii), trepiede pentru
aparatele de fotografiat, unităţi flash, radiouri
pentru vehicule, aparate de înregistrare video,
casete video, casete cu jocuri video, ecrane
video, telefoane video, monitoare video pentru
bebeluşi, căşti de realitate virtuală, staţii radio
portabile (walkie-talkie), calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, dispozitive
pentru tehnologia informaţiei, audio-vizuale,
multimedia şi fotografice, echipamente de
comunicare, echipament de comunicaţie punct-
la-punct, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane
mobile, căşti pentru telefoane mobile, difuzoare
pentru telefoane mobile, suporturi pentru
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
carcase pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane mobile
folosite în vehicule, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, cabluri usb pentru telefoane
mobile, baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
huse din piele pentru telefoane mobile,
dispozitive şi suporturi pentru stocare de date,
echipament şi accesorii pentru procesarea
datelor, periferice adapate pentru a fi folosite
cu calculatoare şi dispozitive inteligente,
dispozitive audio-vizuale şi fotografice, cabluri
de semnal pentru IT/AV şi telecomunicaţii,
aparate şi instrumente pentru acumularea şi
stocarea curentului electric, dispozitive audio
şi receptoare radio, dispozitive de afişare,
receptoare de televiziune şi dispozitive pentru
film şi video, aparate, instrumente şi cabluri
pentru electricitate folii de protecţie pentru
tablete, folii de protecţie adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adapatate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecţie
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane, huse pentru tablete, huse
pentru pagere, huse de videocamere.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu alarme acustice, servicii de comerţ în legătură
cu alarme sonore, servicii de comerţ în legătură
cu cabluri acustice, servicii de comerţ în legătură
cu actinometre, servicii de comerţ în legătură
cu adaptoare electrice, servicii de comerţ în
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legătură cu antene, servicii de comerţ în legătură
cu sonerii de alarmă, electrice, servicii de comerţ
în legătură cu alarme, servicii de comerţ în
legătură cu altimetre, servicii de comerţ în
legătură cu ampermetre, servicii de comerţ în
legătură cu amplificatoare, servicii de comerţ în
legătură cu baterii anodice, servicii de comerţ
în legătură cu baterii de înaltă tensiune, servicii
de comerţ în legătură cu anozi, servicii de
comerţ în legătură cu roboţi telefonici, servicii
de comerţ în legătură cu sisteme de avertizare
anti-furt, servicii de comerţ în legătură cu
anticatozi, servicii de comerţ în legătură cu
receptoare audio şi video, servicii de comerţ în
legătură cu interfeţe audio, servicii de comerţ
în legătură cu mixere audio, servicii de comerţ
în legătură cu genţi adaptate pentru laptopuri,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
echilibrare, servicii de comerţ în legătură cu
cititoare de coduri de bare, servicii de comerţ
în legătură cu baterii, electrice, servicii de
comerţ în legătură cu recipiente pentru baterii,
servicii de comerţ în legătură cu recipiente
pentru acumulatoare, servicii de comerţ în
legătură cu cutii pentru baterii, servicii de
comerţ în legătură cu cutii pentru acumulatoare,
servicii de comerţ în legătură cu încărcătoare
de baterii, servicii de comerţ în legătură cu
cabluri, electrice, servicii de comerţ în legătură
cu maşini de calculat, servicii de comerţ în
legătură cu camere video, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de fotografiat (fotografie),
servicii de comerţ în legătură cu carcase
special realizate pentru aparate şi instrumente
de fotografiat, servicii de comerţ în legătură cu
carcase pentru telefoanele inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu casetofoane, servicii
de comerţ în legătură cu catozi, servicii de
comerţ în legătură cu şnururi pentru telefonul
mobil, servicii de comerţ în legătură cu aparate
de centrare pentru diapozitivele fotografice,
servicii de comerţ în legătură cu încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, servicii de comerţ
în legătură cu încărcătoare pentru ţigările
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
chipuri (circuite integrate), servicii de comerţ în
legătură cu cronografe (aparate de înregistrare
a timpului), servicii de comerţ în legătură cu
camere cinematografice, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri coaxiale, servicii de comerţ
în legătură cu aparate electrice pentru comutare,
servicii de comerţ în legătură cu comutatoare,
servicii de comerţ în legătură cu compact-
discuri (audio-video), servicii de comerţ în
legătură cu compact-discuri (memorie numai
pentru citire), servicii de comerţ în legătură
cu compact-disc playere, servicii de comerţ

în legătură cu dispozitive de memorie pentru
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
tastaturi pentru calculatoare, servicii de comerţ în
legătură cu programe de operare pe calculator,
înregistrate, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive periferice pentru calculator, servicii
de comerţ în legătură cu componente software
pentru calculator, înregistrate, servicii de comerţ
în legătură cu componente hardware pentru
calculator, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
conductoare, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ în legătură cu
conectori (electricitate), servicii de comerţ în
legătură cu telefoane fără fir, servicii de comerţ
în legătură cu contoare, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de măsură, servicii de
comerţ în legătură cu cuploare (echipament
de procesare a datelor), servicii de comerţ în
legătură cu huse pentru telefoanele inteligente,
servicii de comerţ în legătură cu huse pentru
asistenţii personali digitali (APD), servicii de
comerţ în legătură cu huse pentru calculatoarele
tabletă, servicii de comerţ în legătură cu
camere obscure (fotografie), servicii de comerţ
în legătură cu magneţi decorativi, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de demagnetizare
pentru benzile magnetice, servicii de comerţ
în legătură cu detectoare, servicii de comerţ
în legătură cu aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, servicii de comerţ
în legătură cu rame foto digitale, servicii de
comerţ în legătură cu semne digitale, servicii
de comerţ în legătură cu asistenţi personali
digitali (APD), servicii de comerţ în legătură cu
busole, servicii de comerţ în legătură cu unităţi
de disc pentru calculatoare, servicii de comerţ
în legătură cu discuri, magnetice, servicii de
comerţ în legătură cu aparate pentru măsurarea
distanţei, servicii de comerţ în legătură cu tonuri
de apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
servicii de comerţ în legătură cu fişiere de muzică
descărcabile, servicii de comerţ în legătură cu
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
servicii de comerţ în legătură cu dvd playere,
servicii de comerţ în legătură cu ceasornice
cu nisip (clepsidre), servicii de comerţ în
legătură cu pixuri electronice (unităţi de afişare
vizuală), servicii de comerţ în legătură cu agende
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
traducătoare electronice de buzunar, servicii
de comerţ în legătură cu etichete electronice
pentru produse, servicii de comerţ în legătură
cu publicaţii electronice, descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu cititoare de cărţi
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
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table electronice interactive, servicii de comerţ
în legătură cu facsimile, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri cu fibră optică, servicii de
comerţ în legătură cu căști pentru comunicare
la distanță, servicii de comerţ în legătură cu
imprimante de bilete, servicii de comerţ în
legătură cu videoproiectoare, servicii de comerţ
în legătură cu portofele electronice descărcabile,
servicii de comerţ în legătură cu sisteme de
poziţionare globală (GPS), servicii de comerţ
în legătură cu dicţionare electronice portabile,
servicii de comerţ în legătură cu kituri hands-
free (mâini libere) pentru telefoane, servicii de
comerţ în legătură cu căşti de radio, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de înaltă frecvenţă,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanţă, servicii
de comerţ în legătură cu circuite integrate,
servicii de comerţ în legătură cu terminale
interactive cu ecran tactil, servicii de comerţ
în legătură cu dispozitive de intercomunicare,
servicii de comerţ în legătură cu interfeţe pentru
calculatoare, servicii de comerţ în legătură
cu manşe de comandă pentru calculatoare,
altele decât cele pentru jocurile video, servicii
de comerţ în legătură cu tonomate, muzicale,
servicii de comerţ în legătură cu automate
muzicale acţionate de fise (tonomate), servicii de
comerţ în legătură cu laptopuri, servicii de comerţ
în legătură cu indicatoare de pierdere electrică,
servicii de comerţ în legătură cu difuzoare,
servicii de comerţ în legătură cu lanterne
magice, servicii de comerţ în legătură cu casete
magnetice, servicii de comerţ în legătură cu
fire magnetice, servicii de comerţ în legătură cu
suporturi magnetice de date, servicii de comerţ în
legătură cu codificatoare magnetice, servicii de
comerţ în legătură cu magneţi, servicii de comerţ
în legătură cu lupe (optică), servicii de comerţ
în legătură cu instrumente matematice, servicii
de comerţ în legătură cu aparate de măsurat,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
de măsurat, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu instrumente de măsurare, servicii
de comerţ în legătură cu megafoane, servicii de
comerţ în legătură cu carduri de memorie pentru
aparatele de jocuri video, servicii de comerţ
în legătură cu micrometre, servicii de comerţ
în legătură cu instrumente de măsură, servicii
de comerţ în legătură cu microfoane, servicii
de comerţ în legătură cu microprocesoare,
servicii de comerţ în legătură cu telefoane
mobile, servicii de comerţ în legătură cu
celulare, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane celulare, servicii de comerţ în legătură

cu modemuri, servicii de comerţ în legătură
cu monitoare (componente hardware pentru
calculatoare), servicii de comerţ în legătură cu
monitoare (programe de calculator), servicii de
comerţ în legătură cu mouse (periferice pentru
calculatoare), servicii de comerţ în legătură cu
mouse pad-uri, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru mouse, servicii de comerţ în
legătură cu sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), servicii de comerţ în
legătură cu calculator tip notebook, servicii de
comerţ în legătură cu obiective (lentile) (optică),
servicii de comerţ în legătură cu lanterne optice,
servicii de comerţ în legătură cu lămpi optice,
servicii de comerţ în legătură cu discuri optice,
servicii de comerţ în legătură cu fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), servicii de
comerţ în legătură cu plăci pentru baterii,
servicii de comerţ în legătură cu calculatoare
de buzunar, servicii de comerţ în legătură cu
playere media portabile, servicii de comerţ în
legătură cu aparat de măsurare cu precizie,
servicii de comerţ în legătură cu plăci de
circuite imprimate, servicii de comerţ în legătură
cu imprimante pentru utilizare împreună cu
calculatoarele, servicii de comerţ în legătură
cu procesoare (unităţi centrale de procesare),
servicii de comerţ în legătură cu unităţi centrale
de procesare (procesoare), servicii de comerţ
în legătură cu ecrane de proiecţie, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de proiecţie,
servicii de comerţ în legătură cu folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, servicii
de comerţ în legătură cu folii de protecţie
adaptate pentru telefoanele inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu pagere radio, servicii
de comerţ în legătură cu radiouri, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de emisie pentru
radiotelefonie, servicii de comerţ în legătură
cu dispozitive pentru control de la distanţă,
servicii de comerţ în legătură cu cartuşe de
cerneală, neumplute, pentru imprimante sau
fotocopiatoare, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive pentru proiecţia tastaturilor virtuale,
servicii de comerţ în legătură cu bureți pentru
căști, servicii de comerţ în legătură cu mănuși
dotate cu senzori, servicii de comerţ în legătură
cu diode organice electroluminescente (QLED),
servicii de comerţ în legătură cu diode emițătoare
de lumină cu puncte quantice (QLED), servicii de
comerţ în legătură cu computer game software,
downloadable, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi adaptate pentru laptopuri, servicii
de comerţ în legătură cu rigle (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ în legătură cu
aparate de navigaţie prin satelit, servicii de
comerţ în legătură cu scanere (echipamente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

970

de procesare a datelor), servicii de comerţ
în legătură cu bastoane selfie (monopode),
servicii de comerţ în legătură cu lentile selfie,
servicii de comerţ în legătură cu declanşatoare
(fotografie), servicii de comerţ în legătură cu
huse pentru laptopuri, servicii de comerţ în
legătură cu proiectoare de diapozitive, servicii
de comerţ în legătură cu aparate cu proiecţie
prin transparenţă, servicii de comerţ în legătură
cu inele inteligente, servicii de comerţ în
legătură cu ochelari inteligenţi, servicii de comerţ
în legătură cu telefoane inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi de
înregistrare audio, servicii de comerţ în legătură
cu benzi de înregistrare audio, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de transmitere
a sunetelor, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de înregistrare a sunetelor, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de reproducere a
sunetelor, servicii de comerţ în legătură cu lanţuri
pentru ochelari, servicii de comerţ în legătură
cu şnururi pentru ochelari, servicii de comerţ
în legătură cu stative pentru aparatele foto,
servicii de comerţ în legătură cu transformatoare
amplificatoare, servicii de comerţ în legătură
cu casetofoane portabile, servicii de comerţ
în legătură cu subwoofere, servicii de comerţ
în legătură cu ochelari de soare, servicii de
comerţ în legătură cu calculatoare tip tabletă,
servicii de comerţ în legătură cu magnetofoane,
servicii de comerţ în legătură cu receptoare
de telefon, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de telefon, servicii de comerţ în legătură
cu transmiţătoare pentru telefon, servicii de
comerţ în legătură cu fire de telefon, servicii
de comerţ în legătură cu teleimprimatoare,
servicii de comerţ în legătură cu telepromptere,
servicii de comerţ în legătură cu teleruptoare,
servicii de comerţ în legătură cu telescoape,
servicii de comerţ în legătură cu televizoare,
servicii de comerţ în legătură cu indicatoare de
temperatură, servicii de comerţ în legătură cu
termostate, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare client subţire (thin client), servicii
de comerţ în legătură cu ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), servicii de comerţ în
legătură cu cartuşe de toner, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, servicii de comerţ
în legătură cu transmiţătoare (telecomunicaţii),
servicii de comerţ în legătură cu seturi de
transmisie (telecomunicaţii), servicii de comerţ
în legătură cu trepiede pentru aparatele de
fotografiat, servicii de comerţ în legătură cu
unităţi flash, servicii de comerţ în legătură cu
radiouri pentru vehicule, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de înregistrare video, servicii

de comerţ în legătură cu casete video, servicii
de comerţ în legătură cu casete cu jocuri video,
servicii de comerţ în legătură cu ecrane video,
servicii de comerţ în legătură cu telefoane video,
servicii de comerţ în legătură cu monitoare
video pentru bebeluşi, servicii de comerţ în
legătură cu căşti de realitate virtuală, servicii
de comerţ în legătură cu staţii radio portabile
(walkie-talkie), servicii de comerţ în legătură
cu calculatoare purtabile, servicii de comerţ în
legătură cu monitoare de afişare video purtabile,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informaţiei, audio-vizuale,
multimedia şi fotografice, servicii de comerţ
în legătură cu echipamente de comunicare,
servicii de comerţ în legătură cu echipament de
comunicaţie punct-la-punct, servicii de comerţ în
legătură cu suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, servicii de
comerţ în legătură cu tastaturi pentru telefoane
mobile, servicii de comerţ în legătură cu etuiuri
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ
în legătură cu căşti pentru telefoane mobile,
servicii de comerţ în legătură cu difuzoare
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ în
legătură cu suporturi pentru telefoane mobile,
servicii de comerţ în legătură cu baterii pentru
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu carcase pentru telefoane mobile, servicii
de comerţ în legătură cu cutii adaptate pentru
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu telefoane mobile folosite în vehicule, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri usb pentru telefoane mobile,
servicii de comerţ în legătură cu baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ
în legătură cu difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu huse din piele pentru telefoane mobile,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive şi
suporturi pentru stocare de date, servicii de
comerţ în legătură cu echipament şi accesorii
pentru procesarea datelor, servicii de comerţ
în legătură cu periferice adapate pentru a fi
folosite cu calculatoare şi dispozitive inteligente,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
audio-vizuale şi fotografice, servicii de comerţ
în legătură cu cabluri de semnal pentru IT/AV
şi telecomunicaţii, servicii de comerţ în legătură
cu aparate şi instrumente pentru acumularea şi
stocarea curentului electric, servicii de comerţ în
legătură cu dispozitive audio şi receptoare radio,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
afişare, receptoare de televiziune şi dispozitive
pentru film şi video, servicii de comerţ în
legătură cu aparate, instrumente şi cabluri pentru
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electricitate, servicii de comerţ în legătură cu
folii de protecţie pentru tablete, servicii de
comerţ în legătură cu folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, servicii de comerţ
în legătură cu folii de protecţie adapatate pentru
ecrane de calculatoare, servicii de comerţ în
legătură cu folii de protecţie cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, servicii de comerţ
în legătură cu huse pentru telefoane, servicii
de comerţ în legătură cu huse pentru tablete,
servicii de comerţ în legătură cu huse pentru
pagere, servicii de comerţ în legătură cu huse de
videocamere.

───────

(210) M 2021 02372
(151) 23/03/2021
(732) GHEORGHE RUXANDRA-ELENA,

ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 90-96,
BL. D17, SC. D, ET. 6, AP. 142,
INTERFON 142, BUCUREŞTI,
021331, ROMANIA

(540)

Ludique

(531) Clasificare Viena:
27.05.25; 29.01.11

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 520C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului respectiv: sutiene,
corsete (lenjerie de corp), corsete, corsete
(lenjerie de corp), jartiere, burtiere, sutiene
autoadezive/bustiere autoadezive, jupe, furouri,
portjartiere, body-uri (lenjerie de corp), chiloţi,
lenjerie de corp/desuuri, chiloţi de dama/
chiloţi pantalonaşi, corsaje (lenjerie), pijamale,
sariuri, soronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
saluri, masti de somn, manuşi (îmbrăcăminte),
bentiţe (îmbrăcăminte), chimonouri, halate
de baie, capoate, saluri cu pene, gulere,
gulere detaşabile, mansoane/mansete, pălării,

articole de acoperit capul pentru purtare,
îmbrăcăminte, bandane, splipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plaja, berete, chiloţi
tip boxeri, camisole, îmbrăcăminte pentru
gimnastica, îmbrăcăminte din imitaţie de piele,
îmbrăcăminte din piele, gulere (îmbrăcăminte),
paltoane, combinezoane (îmbrăcăminte),
mansoane/mansete (îmbrăcăminte), gulere
detaşabile, rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), trenduri (îmbrăcăminte),
jartiere, burtiere, manusi (îmbrăcăminte), pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), articole de acoperit
capul pentru purtare, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), rochii tip pullover/
rochii tip salopetă, tricotaje (îmbrăcăminte),
egări/jambiere, articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte si pentru acoperirea capului:
sutiene, corsete (lenjerie de corp), corsete,
corsete (lenjerie de corp), jartiere, burtiere,
sutiene autoadezive/bustiere autoadezive, jupe,
furouri, portjartiere, body-uri (lenjerie de corp),
chiloţi, lenjerie de corp/desuuri, chiloţi de
dama/chiloti pantalonaşi, corsaje (lenjerie),
pijamale, sariuri, soronguri, panglici pentru
purtare, eşarfe, saluri, masti de somn,
manusi (îmbrăcăminte), bentiţe (îmbrăcăminte),
chimonouri, halate de baie, capoate, saluri
cu pene, gulere, gulere detaşabile, mansoane/
mansete, pălării, articole de acoperit capul
pentru purtare, îmbrăcăminte, bandane, splipuri
de baie/pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plaja, berete,
chiloţi tip boxeri, camisole, îmbrăcăminte pentru
gimnastica, îmbrăcăminte din imitaţie de piele,
îmbrăcăminte din piele, gulere (îmbrăcăminte),
paltoane, combinezoane (îmbrăcăminte),
mansoane/mansete (îmbrăcăminte), gulere
detaşabile, rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), trenduri (îmbrăcăminte),
jartiere, burtiere, manusi (îmbrăcăminte), pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), articole de acoperit
capul pentru purtare, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), rochii tip pullover/
rochii tip salopeta, tricotaje (îmbrăcăminte),
egări/jambiere, egări, costume de gimnastică/
balet, costume de bal mascat, manuşi cu
un deget, îmbrăcăminte din latex, eşarfe
pentru cap, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, sariuri, soronguri,
panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri, cămăşi,
cămăşi cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni
scurţi tip fusta, bonete, masti pentru somn,
furouri (lenjerie de corp), maiuri sport,
portjartiere, articole sport din jerseu, jachete



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

972

căptuşite (îmbrăcăminte), flanele/ pulovere/
hanorace, lenjerie de corp care absoarbe
transpiraţia/desuuri care absorb transpiraţia,
body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu mâneca
scurtă, colanţi, pantaloni, turbane, chiloţi, lenjerie
de corp/desuuri, valuri (îmbracaminte), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, broboade.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (îmbrăcăminte,
încaltaminte, accesorii, bijuterii, echipamente
sportive şi pentru sport, ceasuri, şepci, genţi,
portofele, exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, aceste servicii fiind
furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin mijloace electronice (site-uri
web), administrarea programeor de fidelizare
a consumatorilor, procesare administrative a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a raspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri, producţia de clipuri
publicitare, publicitate prin postă, închiriere
spaţiu publicitar, publicitate, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afisaj,
consultanţă profesională în afaceri, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru client, oferirea
de informaţii comerciale şi consigliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii în scopuri
comerciale sau publicitate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind stategiile de comunicare în
publicitate, demonstraţii de produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă prin
postă, răspândirea materialelor de publicitate,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import export, servicii de aşezare în
pagina pentru scopuri publicitare, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby commercial,
machetarea pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentu cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea

de spectacole de moda în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor,
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare,
optimizarea pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor publicitare,
actualizarea şi menţinerea datelor în baze
de date computerizate, indexarea web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerţ online cu amănuntul a bunurilor
(îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii, bijuterii,
echipamente sportive şi pentru sport, ceasuri,
şepci, genţi, portofele, cosmetic parfumuri,
jocuri, jucării, echipamente audio/ video/
foto, etc), servicii de comerţ cu amănuntul
pentru bunuri (îmbrăcăminte, încălţăminte,
accesorii, bijuterii, echipamente sportive şi
pentru sport, ceasuri, şepci, genţi, portofele,
cosmetic, parfumuri, jocuri, jucării, echipamente
audio/video/foto, etc), servicii de vânzare
cu ridicata pentru bunuri (îmbrăcăminte,
încălţăminte, accesorii, bijuterii, echipamente
sportive şi pentru sport, ceasuri, şepci, genţi,
portofele, cosmetice, parfumuri, jocuri, jucării,
echipamente audio/video/foto, etc), oferirea de
reduceri intreprinderilor participanete ale terţilor
prin utilizarea unui cârd de membru, publicarea
de texte publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, optimizarea traficului site-urilor web,
magazine online.

───────
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(210) M 2021 02373
(151) 23/03/2021
(732) WELL-CARDIO SRL, STR.

LĂCRĂMIOARELOR NR. 2, SAT
BREAZU, JUD. IAŞI, COMUNA
REDIU, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11Ş JUD. IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

AXA MEDICAL CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 02.09.15; 19.01.03; 24.13.02;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:Roşu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane,
servicii de clinică medicală, servicii de analize
medicală, îngrijirea sănătăţii, servicii de centre
de sănătate, examinare medicală, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, servicii
de stomatologie, servicii stomatologice, servicii
de ortodonţie, stomatologie, stomatologie
estetică, consultații stomatologice, asistență
stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, anestezie dentară, servicii de
chirurgie, montare de pietre prețioase în

proteze dentare, servicii de albire a dinților,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de curățare a dinților,
servicii de igienă dentară, servicii oferite de
clinici dentare, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii de
bănci de sânge, servicii de fertilizare in vitro,
implanturi de păr, servicii de îngrijire la domiciliu,
servicii de sănătate prin apă (spa), consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de tip
hospice, servicii spitaliceşti, servicii de bănci
de ţesuturi umane, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), masaj, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii
de cămine de bătrâni, îngrijire medicală,
servicii prestate de opticieni, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, servicii de fizioterapie/
terapie fizică, servicii de chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, reabilitarea pacienţilor consumatori
de stupefiante, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, consiliere alimentară și
nutrițională.

───────
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(210) M 2021 02375
(151) 23/03/2021
(732) SIMBOLIFE SRL, STR. PETOFI

SANDOR NR. 7, AP.12, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

simbotour vacanţe de vis

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:Albastru închis,
albastru deschis, galben, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Organizarea de croaziere, transportul de
pasageri, transportul pe cale ferată, transportul
turiştilor, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, servicii de turism.

───────

(210) M 2021 02376
(151) 23/03/2021
(732) CALIOPIA GAVRIL-PARFENE,

STR. EROILOR NR. 5H, BL.
MADRID SC.1 ET. 1 AP. 107,
JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Gineco Life DR. CALIOPIA
GAVRIL - PARFFENE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.18

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Instrumentar pentru ginecologie,
instrumente medicale ginecologice pentru
examinarea organelor de reproducere feminine,
dilatatoare ginecologice, aparate pentru
regenerarea celulelor stem utilizate în scopuri
medicale, fotolii de uz medical, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, truse pentru
instrumente utilizate de medici ginecologi, saltele
pentru naştere, clipsuri, chirurgicale, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
aparate utilizate în obstetrică.
44. Servicii ginecologice, examinare
ginecologică de frotiu papanicolau, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de îngrijiri medicale, servicii
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de examinări medicale, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
închiriere de aparate de diagnosticare cu
ultrasunete, servicii medicale, și anume,
fertilizare în vitro, servicii obstetrice.

───────

(210) M 2021 02377
(151) 23/03/2021
(732) BOGDAN CIOROIANU, STR. A

NR. 68, JUDETUL CONSTANTA,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BLUE TECH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02378
(151) 23/03/2021
(732) BOGDAN CIOROIANU, STR. A

NR. 68, JUDEŢUL CONSTANŢA,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BLUE SOUND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02379
(151) 23/03/2021
(732) BOGDAN CIOROIANU, STR. A

NR. 68, JUDEŢUL CONSTANŢA,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BLUE POWER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02380
(151) 23/03/2021
(732) BOGDAN CIOROIANU, STR. A

NR. 68, JUDEŢUL CONSTANŢA,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BLUE SHIELDS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 02381
(151) 23/03/2021
(732) ZENET MAG SRL, STR. AV.

ALEXANDRU COLFESCU NR.
103, JUDETUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ZENET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game diverse de calculatoare, produse
hardware sau software sau accesorii it si de
telefonice , cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau alemisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de întreținere pentru hardware de
calculator, întreținere și reparații de componente
de calculator, instalare și reparații de hardware
de calculator, întreținere și reparații de hardware
de calculator, instalare, întreținere și reparații de
componente hardware de calculator, servicii de
diagnostic de întreținere pentru imprimantele de
calculator, reparare și întreținere de hardware
de calculator și de telecomunicații, instalare
de sisteme de calculator care conțin circuite
electronice cu semiconductoare, consultanță în
legătură cu instalare, întreținere și reparații de
hardware de calculator, reparații de hardware de
calculator., instalare de hardware (de calculator).

───────

(210) M 2021 02382
(151) 23/03/2021
(732) CACOPHONY LLC, 103 FOULK

RD, SUITE 202, WILMINGTON
DELAWARE, 19803, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

iris lilly

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.05.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte și anume: sutiene
și brasiere, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, lenjerie de corp, chiloți de damă, furouri
(lenjerie de corp), body-uri (lenjerie de corp),
cămăși de noapte pentru femei, halate de casă,
caftane (mantale lungi de gală), chimonouri,
saronguri, pijamale, cămăși, costume de baie,
costume mulate (bodyuits), pantaloni, bretele
de susținere pentru ciorapi, ciorăpărie, șosete,
colanți, body-uri cu jartiere, bluze sport, tricouri,
costume de gimnastică/balet, combinezoane
(articole de îmbrăcăminte), camizole, cămăși de
noapte, papuci de casă.

───────
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(210) M 2021 02383
(151) 23/03/2021
(732) BACANU CRISTIAN, ALEEA

POIANA MARE NR. 4, BL. B7,
SC. C, AP. 43, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CB hair - salon
hairstylist, haircolorist,

hairdresser just hair

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii prestate de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare.
44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, sevicii de consultanță cu privire la
tratament de înfrumusețare, servicii de saloane
de înfrumusețare, coafură.

───────

(210) M 2021 02384
(151) 23/03/2021
(732) SIRAR SOLUTIONS S.R.L., STR.

G-RAL MATEI VLADESCU NR. 1,
BL. 18, ET. 2, AP. 12, JUDETUL
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

SIRAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.03

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 02385
(151) 23/03/2021
(732) IPSEN CONSUMER

HEALTHCARE, 65, QUAI
GEORGES GORSE, BOULOGNE
BILLANCOURT, 92100, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

Smecta oprește și tratează
simptomatic diareea,
indiferent de cauză!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse/preparate farmaceutice, substanțe
si alimente dietetice adaptate pentru uz
medical, alimente pentru bebelusi, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente alimentare,
preparate bacteriene probiotice (probiotic
bacterial formulations) pentru uz medical,
plasturi.

───────

(210) M 2021 02387
(151) 23/03/2021
(732) IPSEN CONSUMER

HEALTHCARE, 65, QUAI
GEORGES GORSE, BOULOGNE
BILLANCOURT, 92100, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

Smecta oprește și
tratează diareea!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, substanțe si alimente
dietetice adaptate pentru uz medical, alimente
pentru bebelusi, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente alimentare, preparate bacteriene

probiotice (probiotic bacterial formulations)
pentru uz medical, plasturi.

───────

(210) M 2021 02388
(151) 23/03/2021
(732) KRISTAL REAL ESTATE SRL,

SOS.VRANCEI, KM.3, T.116,
P.2957, LOC. ODOBESTI, JUD.
VRANCEA, ODOBESTI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

THE GRAND KRISTAL
RESIDENCE CITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 03.03.01; 03.03.17; 03.03.24;
01.01.05; 05.07.02; 24.09.03; 24.01.05;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov, alb, auriu, lila
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un
canal de televiziune, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, administrare
a afacerilor pentru cabinete veterinare,
administrare a afacerilor pentru complexuri cu
piscine de înot, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru o companie aeriană, administrare a
afacerilor pentru parcări auto, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
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puncte de vânzare cu ridicata, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
restaurante, administrare a afacerilor pentru
spitale, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, administrare a afacerilor pentru
teatre.
36. Servicii imobiliare, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară, asigurări, colectarea
de fonduri și sponsorizare, servicii de
evaluare, servicii de asigurare, servicii
de depunere în casete valorice, servicii
financiare, monetare și bancare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de imobile, administrare de portofolii de
proprietăți, administrare de proprietăți imobiliare,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, servicii de agenții de închiriere
locuințe pentru persoane din grupurile
vulnerabile, servicii de agenții imobiliare, servicii
de agențiile imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, asistență în materie de
achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, brokeraj
imobiliar, formare de consorții imobiliare,
furnizare de cazare permanentă, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind gestiunea terenurilor, furnizare de
informații privind piața proprietăților (imobiliară),
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), gestiunea proprietăților comerciale,
gestiunea terenurilor, managementul financiar
al proprietăților imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru operații de construcții,
închiriere de centre de afaceri, închiriere
de săli de expoziție, închirieri de locuințe
(apartamente), servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea spațiilor comerciale, servicii ale
agenților imobiliari, servicii de achiziții de terenuri
(în numele terților), servicii de achiziții imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare

și a proprietăților, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul horticulturii, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază de
comision, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de brokeraj
de proprietăți imobiliare, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii de
gestiune de multiproprietăți, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar
(servicii financiare), servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de localizare de apartamente
pentru terți (cazare permanentă), servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți în
numele terților, servicii de tip escrow pentru
bunuri imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de exterminări a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dezinsecție și deratizare, extracție de
resurse naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, acoperirea lucrărilor
de zidărie de cărămidă, acoperirea pasajelor,
amenajare de terenuri (construcții), amenajare
teritorială pentru construcții, amenajarea spațiilor
comerciale, amplasare de cabluri, amplasare de
oleoducte, amplasare de rețele de alimentare cu
electricitate, amplasarea conductelor, ancorarea
stâncilor, aplicare de căptușeli impermeabile,
aplicare de substraturi, aplicare de tencuială pe
suprafețele bazinelor de înot, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri,
aplicarea de straturi de protecție de suprafață,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
tencuială pe pereții tunelurilor, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea unui
strat protector pe suprafețele cavităților, armare
cu mortar pentru platforme de gaz, armare
cu mortar pentru platforme petroliere, așezarea
cărămizilor (zidărie), şlefuire cu piatră ponce
(bimzuire), clădiri și construcții subacvatice,
concasarea betonului, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcția de boilere nucleare, construcția
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de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru baraje, construcția de
fundații pentru drumuri, construcția de fundații
pentru poduri, construcția de instalații de
stocare de petrol și gaze, construcția de
pereți despărțitori pentru interior, construcția de
platforme de exploatare, construcția de rețele
de transport subterane, construcția de structuri
pentru producerea petrolului brut, construcția de
structuri pentru transportul țițeiului, construcția
de turnuri de telecomunicații, construcția de țevi
de exploatare, construcția standurilor de expoziții
și magazine, construcție de anexe de casă,
construcție de arene sportive, construcție de
autostrăzi, construcție de clădiri, construcție de
clădiri de apartamente, construcție de clădiri pe
bază de comandă, construcție de clădiri și de alte
structuri, construcție de complexuri cu piscine
de înot, construcție de conducte, construcție de
căi ferate, construcție de florării (sere) și de
sere, construcție de lucrări rurale, construcție
de magazine, construcție de panouri, construcție
de pardoseli, construcție de pereți cortină,
construcție de pereți despărțitori, construcție
de pereți diafragmă, construcție de piloni,
construcție de scări de lemn, construcție de sere,
construcție de sere (montare și închidere cu
geamuri), construcție de sisteme de fortificație,
construcție de sisteme de scurgere, construcție
de spații de cazare interioare, construcție
de standuri pentru expoziții, construcție de
șosele, construcție de uzine, construcție de
uzine de îmbogățire a uraniului, construcție de
verande, construcție de ziduri, construcție de
zone cu rezistență ridicată (pentru depozitare
materiale sau parcare), construcție și montare
de standuri de prezentare, de scene și de
cabine, construcții, construcții civile, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcții de
conducte pentru prospecțiune, construcții de
decoruri scenografice, construcții de diguri
sparge-val, construcții de drumuri pe bază
de comandă, construcții de fabrici pe bază
de comandă, construcții de grădină (montare
și închidere cu geamuri), construcții de
instalații comunitare de încălzire geotermală,
construcții de instalații de energie geotermală,
construcții de instalații de stocare subterană,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
construcții de mașini grele, construcții de
oleoducte, construcții de platforme pentru
prospecțiune, construcții de șosele, construcții
pe platforme maritime (offshore), construcții pe
uscat (onshore), construcții pentru infrastructura
aeronautică, construcții pentru infrastructură

feroviară, construcții rutiere, construcții și
reparații de clădiri, construcții, instalații și
reparații subacvatice, construire de fundații
pentru clădiri, construire de fundații pentru
structuri de construcții civile, construire de
grajduri, construire de instalații de alimentare cu
apă, construire de locuințe private, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de panouri indicatoare, construire de parcări
supraetajate pentru mașini, construire de
uzine chimice, construire de vase navale,
construire de școli, construirea de aeroporturi,
construirea de centre comerciale, construirea de
clădiri destinate procesului educativ, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
construirea de clădiri multifamiliale, consultații
pentru construcții, curățarea rădăcinilor de
copaci, curățarea terenurilor pentru construcții,
decaparea drumului pavat (lucrări de construcţii),
decorare de clădiri (vopsire), demolare
de construcții civile, demolare de piloni,
demolare de poduri, dezmembrare de
acoperișuri, dezmembrare de clădiri industriale,
dezmembrare de echipamente industriale,
dezmembrare de nave, dezmembrare de utilaje
industriale, dinamitarea stâncilor, dinamitarea
terenurilor, dragare subacvatică, excavare de
tuneluri, excavarea rezervoarelor subterane,
foraje de puțuri de apă, forare de puțuri de apă
și sonde de petrol, forare de tuneluri, forarea
puțurilor, fundații pentru clădiri, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, furnizare de
informații referitoare la industria construcțiilor,
ghidarea pilonilor, ignifugare pe durata
construcției, impermeabilizarea construcțiilor,
impermeabilizarea subsolurilor, informații în
domeniul construcțiilor, informații în materie de
construcții, inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor
de construcție), instalare de conducte, pe uscat
(onshore), instalare de căptușeli pentru pereți
exteriori, instalare de elemente prefabricate
pentru construcții, instalare de panouri din
gips-carton, instalare de plafoane, instalare de
plăci de fibră, instalare de podele din lemn,
instalare de împrejmuiri, instalare și reparații de
antrepozite, instalarea acoperișurilor, instalarea
de sisteme de țevi, izolarea acoperișului, izolarea
ignifugă a clădirilor în timpul construcției, izolarea
pereților interiori și exteriori, a tavanelor și
a acoperișurilor, lucrări cu ghips, lucrări de
construcție, lucrări de construcții subterane
legate de canale de scurgere, lucrări de
construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, lucrări
de construcții subterane legate de magistrală
de alimentare cu apă, lucrări de construcții
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subterane legate de magistrală de alimentare
cu gaz, lucrări de construcții subterane legate
de pozarea drenurilor, lucrări de construcții
subterane legate de țevile de alimentare
cu apă, lucrări de etanșeizare (construcții),
management de proiect pe șantier cu privire
la construcția de instalații de aeroport,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier, managementul proiectelor pe șantier
privind construcția clădirilor, montare (instalare)
de șarpante pentru construcții, montare armătură
pentru plafoane, montare de clădiri și structuri
prefabricate, montare de materiale izolante în
clădiri, pe acoperișuri și structuri, montare de
plăci pentru pardoseli, perforarea rocilor, placare
cu ardezie și plăci de ceramică, pomparea
betonului, montarea (pozare) de cabluri,
montarea (pozare) de țevi, montare și construcție
de conducte, montarea (pozarea) conductelor,
montarea (pozarea) țevilor, realizarea de
acoperiri rutiere, realizarea de construcții cu
caracter industrial, reparare de evacuatoare
de gunoi, reparații de caroserie, rezidire și
reconstruire a furnalelor, ridicare de construcții
structurale din oțel, sablare, săpare de puțuri,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare pe
suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii de
binefacere în materie de construcții, servicii
de canalizare, servicii de cimentare, servicii
de cofrare, servicii de colmatare și călăfătuire
interioare, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de construcții referitoare la clădiri de
uz industrial, servicii de construcții referitoare
la clădiri pentru locuințe, servicii de construcții
subacvatice de inginerie civilă, servicii de
consultanță privind construcția de clădiri, servicii
de contractare pentru realizarea de pavaje,
servicii de contractare privind lucrările cu
ghips, servicii de cuplare de cabluri submarine,
servicii de demolare, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii de
inginerie civilă subterană, servicii de instalare
de acoperișuri, servicii de instalare de țevi,
servicii de instalații electrice, servicii de izolare,
servicii de izolare împotriva umidității, servicii
de înfingere a piloților, servicii de tâmplărie,
servicii de zugrăvire și decorare, servicii pentru
stabilizarea fundului mării prin compactare prin
vibrare, servicii pentru stabilizarea fundului
mării prin injectare cu ciment, servicii pentru
stabilizarea fundului mării prin injectare cu
pastă de ciment, servicii pentru stabilizarea
fundului mării prin introducerea de bare
de consolidare, stabilizarea solului, șlefuirea
betonului, stratificarea betonului, structurare

de plafoane, sudură de structuri din oțel
pentru construcții, supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, supervizarea construcțiilor
pe șantier, supraveghere a lucrărilor
de construcții, supravegherea construcțiilor
submarine, supravegherea construcțiilor incluse
în proiecte de inginerie civilă, transport cu
troliul de clădiri și construcții, turnarea betonului,
vopsire de clădiri, vopsire prin pulverizare,
vopsire și decorare de clădiri, vopsire și lăcuire,
vopsire, pentru suprafețe interioare și exterioare,
zugrăvirea caselor.

───────

(210) M 2021 02389
(151) 23/03/2021
(732) CALIBRA M & D IMPEX SRL, SAT

BRETEA STREIULUI, NR. 56B,
JUD. HUNEDOARA, COMUNA
BRETEA ROMANA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FRIGANE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne si produse din carne, respectiv: carne
de vita, vanat, miel, pasare, porc, peste, fructe
de mare, carne proaspata, afumata, tocata,
preparata, conservata, congelata, procesata,
organe, mezeluri, umplutură de carne pentru
plăcinte, extracte din carne, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), alimente
refrigerate, carne congelata, fructe congelate,
legume congelate, cartofi pai congelați, fructe de
mare congelate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri gătite și congelate constând
în principal din legume, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, mâncare
gătită constând în principal din pastă de soia
și tofu, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, salate
preparate, salate cu carne, legume gata-tăiate
pentru salate, salate de fructe, salate de legume,
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gustari pe baza de fructe, fructe si legume
conservate, congelate, uscate si gatite, semințe
comestibile, tahini (pastă de semințe de susan),
pastă de năut, supe și baze de supă, extracte din
carne, salate aperitiv, sosuri de brânză, sosuri
pentru gustări, pateuri pe bază de carne, feluri
de mâncare preparate din carne, pârjoale din
carne, înlocuitori de carne, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne.
35. Regruparea in avantajul tertilor a
produselor din carne, patiserie, brutarie,
cofetarie (exceptând transportul lor), permitand
consumatorilor sa le vada si sa le cumpere
comod, conducerea si administrarea afacerilor,
lucrari de birou, furnizarea de informatii
si consiliere comerciala pentru consumatori
(consiliere consumatori), organizarea de
expozitii si targuri in scopuri comercial, publicitar
si de promovare, servicii de comanda online in
domeniul restaurantelor care ofera mancare la
pachet si livrare la domiciuliu.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
de mâncare la pachet, servicii de catering,
servicii de restaurant si terasa.

───────

(210) M 2021 02390
(151) 23/03/2021
(732) BUFFET DRESSING SRL, STR.

CUZA VODA, NR. 2, PARTER,
JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
100010, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

En Privé
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Produse textile și înlocuitori ale acestora,
așternuturi de pat (lenjerie), fețe de pernă, fețe
de pernă (fețe de pernă tip plic).
25. Pijamale, îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte pentru
dormit, compleuri de dormit, măști pentru dormit,
papuci de casă, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte pentru
sport.

───────

(210) M 2021 02391
(151) 23/03/2021
(732) SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA, STR. TULUC
NR. 1, HALA 68, BIROUL 2,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

HEMOGENIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Şerveţele umede impregnate cu preparate de
curăţare, săpun lichid, gel de duş, cremă de
duş, cremă intimă de uz cosmetic, loţiune intimă
nemedicinală, cremă intimă cu spumare.
5. Şerveţele umede impregnate cu loţiuni
farmaceutice, săpun lichid de uz medicinal,
cremă intimă de uz medicinal, loţiune intimă
de uz medicinal, cremă intimă cu spumare,
supozitoare.
16. Hârtie igienică umedă.

───────
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(210) M 2021 02392
(151) 23/03/2021
(732) SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA, STR. TULUC
NR. 1, HALA 68, BIROUL 2,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

HEMOGENIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Şerveţele umede impregnate cu preparate de
curăţare, săpun lichid, gel de duş, cremă de
duş, cremă intimă de uz cosmetic, loţiune intimă
nemedicinală, cremă intimă cu spumare.
5. Şerveţele umede impregnate cu loţiuni
farmaceutice, săpun lichid de uz medicinal,
cremă intimă de uz medicinal, loţiune intimă
de uz medicinal, cremă intimă cu spumare,
supozitoare.
16. Hârtie igienică umedă.

───────

(210) M 2021 02393
(151) 23/03/2021
(732) SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA, STR. TULUC
NR. 1, HALA 68, BIROUL 2,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

HEMOGENIUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Şerveţele umede impregnate cu preparate de
curăţare, săpun lichid, gel de duş, cremă de
duş, cremă intimă de uz cosmetic, loţiune intimă
nemedicinală, cremă intimă cu spumare.
5. Şerveţele umede impregnate cu loţiuni
farmaceutice, săpun lichid de uz medicinal,
cremă intimă de uz medicinal, loţiune intimă
de uz medicinal, cremă intimă cu spumare,
supozitoare.
16. Hârtie igienică umedă.

───────

(210) M 2021 02396
(151) 23/03/2021
(732) SC FREE MEDIA SRL, PIATA

SFATULUI NR. 8, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, 500031, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Cupt'or
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2021 02398
(151) 23/03/2021
(732) ZEN DIAMONDS SRL, STR. SIBIU,

NR. 37, CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ZEN DIAMONDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Bijuterii, articole de bijuterie, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, instrumente
pentru măsurarea timpului, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
produse de bijuterie, instrumente cronologice.
35. Servicii de agenţii de import și export, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terților a bijuteriilor, articolelor de bijuterie,
casetelor pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
inelelor și lanțurilor de chei și brelocurilor pentru
acestea, instrumentelor pentru măsurarea

timpului, pietrelor prețioase, perlelor și metalelor
prețioase și imitațiilor ale acestora, produselor de
bijuterie, instrumentelor cronologice (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 02399
(151) 23/03/2021
(732) S.C. GOURMET PIZZA ITALY SRL,

STRADA STEFAN CEL MARE,
NR.13, JUDEŢ BACĂU, BACĂU,
600358, BACĂU, ROMANIA

(540)

RISTORANTE Gran Gourmet

(531) Clasificare Viena:
05.07.19; 25.01.09; 25.01.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (RAL 1036),
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 02401
(151) 23/03/2021
(732) YOUMMOCK HAMMOCKS SRL,

B-DUL UNIRII, NR. 53, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430232, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ummoc

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

22. Copertine (marchize), prelate, corturi și
acoperitoare din materiale textil sau sintetic,
neadaptate, hamacuri.

───────

(210) M 2021 02402
(151) 23/03/2021
(732) SENERA PHARMA MEDICAL SA,

STR. MAGNOLIEI, NR.52, JUDEŢ
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SENERA PHARMA

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Creme de masaj, nemedicinale, creme
pentru albirea dinților, creme parfumate, creme
aromoterapeutice, loțiuni și creme de corp
parfumate, creme pentru spălare, creme fluide
(cosmetice), creme bb de înfrumusețare, creme
și loțiuni cosmetice, creme cosmetice pentru fata
si corp, creme pentru recuperare de uz cosmetic,
produse cosmetice sub formă de creme, creme
de protecție solară pentru bebeluși, creme
cosmetice, creme pentru bronzarea pielii, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice
pentru duș, creme de baie (nemedicinale),
creme exfoliante, creme anticelulitice, creme
nemedicinale, creme hidratante, creme antirid,
creme nutritive (nemedicinale), creme pentru
corp, creme pentru față, creme după plajă,
creme de protecție, creme de zi, creme
împotriva îmbătrânirii, creme nemedicinale
pentru picioare, creme de noapte (cosmetice),
creme pentru ochi (nemedicinale), creme de
piele nemedicinale, creme cosmetice de mâini,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme
pentru față (produse cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme de față și de corp, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
creme de păr, creme depilatoare, creme după
ras, creme de ras, creme pentru epilare,
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săpunuri și geluri, produse cosmetice sub formă
de geluri, geluri de baie, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri pentru fata, geluri
pentru ochi, geluri pentru bronzare, geluri de
curățare, creme, loțiuni și geluri hidratante.
5. Creme farmaceutice, creme antibiotice,
creme medicinale, creme medicale terapeutice,
creme de picioare (medicinale), creme pentru
picioare (medicamentoase), creme pentru
ameliorarea durerii, creme medicinale pentru
piele, creme de corp (medicinale), creme
pentru ten (medicinale), creme de noapte
(medicinale), creme de uz dermatologic,
creme pentru acnee (preparate farmaceutice),
creme medicinale pentru protecția pielii, creme
hidratante de uz farmaceutic, creme pentru
mâini de uz medical, creme (medicinale)
pentru bebeluși și copii, creme din plante
de uz medical, creme medicamentoase cu
antibiotice, pentru mai multe scopuri, geluri
medicamentoase destinate igienei bucale,
aplicate prin periere, geluri lubrifiante de uz
personal, geluri de masaj de uz medical,
geluri de uz dermatologic, geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, geluri de corp de uz
farmaceutic, geluri topice de uz medical și
terapeutice, geluri antibacteriene, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
homeopate, sulfamide (medicamente),
medicamente seroterapeutice, medicamente
anticonvulsive, medicamente anticancer,
medicamente hipoglicemice, medicamente
antiinflamatoare nesteroidiene, medicamente
pentru tuse, medicamente împotriva migrenelor,
medicamente contra alergiilor, medicamente
în stare brută, medicamente pe bază de
plante, medicamente autonome de uz medical,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive de vizualizare din fibră optică
pentru scopuri medicale, dispozitive medicale
de tăiere, dispozitive medicale pentru plasarea
și securizarea cateterelor, dispozitive medicale
pentru închiderea rănilor, dispozitive medicale,
și anume implanturi intravasculare alcătuite
din materiale artificiale, dispozitive medicale
pentru repararea herniei de disc, sub
formă de implanturi spinale din substanțe
artificiale, dispozitive medicale pentru susținerea
corpului., dispozitive medicale de abraziune
pentru piele, dispozitive de telemetrie pentru
aplicații medicale, dispozitive medicale utilizate
pentru îngrijirea stomelor, dispozitive medicale
pentru terapia prin moxibustie, dispozitive

medicale de unică folosință pentru tratarea
constipației, dispozitive medicale pentru scopuri
de dozimetrie în domeniul radioterapiei,
dispozitive medicale de încălzire pentru
controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale de răcire pentru controlarea
temperaturii rănilor corporale, dispozitive
medicale de încălzire cu aplicatoare în
contact cu corpul, dispozitive medicale
de răcire cu aplicatoare în contact cu
corpul, dispozitive medicale de încălzire cu
aplicatoare în contact cu corpul pentru
controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale de răcire cu aplicatoare
în contact cu corpul pentru controlarea
temperaturii rănilor corporale, dispozitive pentru
monitorizarea respirației (medicale), dispozitive
pentru măsurarea pulsului (aparate medicale),
dispozitive electronice pentru monitorizarea
dioxidului de carbon utilizate pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de agenţii de import și export, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terților a cremelor de masaj, nemedicinale,
cremelor pentru albirea dinților, cremelor
parfumate, cremelor aromoterapeutice, loțiunilor
și cremelor de corp parfumate, cremelor
pentru spălare, cremelor fluide (cosmetice),
cremelor bb de înfrumusețare, cremelor și
loțiunilor cosmetice, cremelor cosmetice pentru
fata si corp, cremelor pentru recuperare
de uz cosmetic, produselor cosmetice sub
formă de creme, cremelor de protecție solară
pentru bebeluși, cremelor cosmetice, cremelor
pentru bronzarea pielii, cremelor autobronzante
(cosmetice), cremelor cosmetice pentru duș,
cremelor de baie (nemedicinale), cremelor
parfumate, cremelor exfoliante, cremelor
anticelulitice, cremelor nemedicinale, cremelor
aromoterapeutice, cremelor hidratante, cremelor
antirid, cremelor nutritive (nemedicinale),
cremelor pentru corp, cremelor pentru față,
cremelor după plajă, cremelor de protecție,
cremelor de zi, cremelor împotriva îmbătrânirii,
cremelor nemedicinale pentru picioare, cremelor
de noapte (cosmetice), cremelor pentru ochi
(nemedicinale), cremelor de piele nemedicinale,
cremelor cosmetice de mâini, cremelor tonifiante
(produse cosmetice), cremelor pentru față
(produse cosmetice), cremelor pentru corp
(produse cosmetice), cremelor, loțiunilor și



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

987

gelurilor hidratante, cremelor de față și
de corp, cremelor dermatologice (altele
decât cele medicinale), cremelor de păr,
cremelor depilatoare, cremelor după ras,
cremelor de ras, cremelor pentru epilare,
săpunurilor și gelurilor, produselor cosmetice
sub formă de geluri, gelurilor de baie, gelurilor
hidratante (produse cosmetice), gelurilor pentru
fata, gelurilor pentru ochi, gelurilor pentru
bronzare, gelurilor de curățare, cremelor,
loțiunilor și gelurilor hidratante, cremelor
farmaceutice, cremelor antibiotice, cremelor
medicinale, cremelor medicale terapeutice,
cremelor de picioare (medicinale), cremelor
pentru picioare (medicamentoase), cremelor
pentru ameliorarea durerii, cremelor medicinale
pentru piele, cremelor de corp (medicinale),
cremelor pentru ten (medicinale), cremelor
de noapte (medicinale), cremelor de uz
dermatologic, cremelor pentru acnee (preparate
farmaceutice), cremelor medicinale pentru
protecția pielii, cremelor hidratante de uz
farmaceutic, cremelor pentru mâini de uz
medical, cremelor (medicinale) pentru bebeluși
și copii, cremelor din plante de uz medical,
cremelor medicamentoase cu antibiotice, pentru
mai multe scopuri, gelurilor medicamentoase
destinate igienei bucale, aplicate prin periere,
geluri lubrifiante de uz personal, gelurilor de
masaj de uz medical, geluri de uz dermatologic,
gelurilor dezinfectante antibacteriene cu alcool,
gelurilor de corp de uz farmaceutic,
gelurilor topice de uz medical și terapeutice,
gelurilor antibacteriene, medicamentelor,
medicamentelor antialergice, medicamentelor
homeopate, sulfamidelor (medicamente),
medicamentelor seroterapeutice,
medicamentelor anticonvulsive, medicamentelor
anticancer, medicamentelor hipoglicemice,
medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene,
medicamentelor pentru tuse, medicamentelor
împotriva migrenelor, medicamentelor contra
alergiilor, medicamentelor în stare brută,
medicamentelor pe bază de plante,
medicamentelor autonome de uz medical,
suplimentelor alimentare, suplimentelor
alimentare si preparatelor dietetice, preparatelor
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, aparatelor si instrumentelor
medicale si veterinare, dispozitivelor pentru
mobilitate,
dispozitivelor medicale de abraziune pentru
piele, dispozitivelor de telemetrie pentru
aplicații medicale, dispozitivelor medicale
utilizate pentru îngrijirea stomelor, dispozitivelor
medicale pentru terapia prin moxibustie,
dispozitivelor medicale de unică folosință

pentru tratarea constipației, dispozitivelor
medicale pentru scopuri de dozimetrie în
domeniul radioterapiei, dispozitivelor medicale
de încălzire pentru controlarea temperaturii
rănilor corporale, dispozitivelor medicale de
răcire pentru controlarea temperaturii rănilor
corporale, dispozitivelor medicale de încălzire cu
aplicatoare în contact cu corpul, dispozitivelor
medicale de încălzire cu aplicatoare în contact
cu corpul pentru controlarea temperaturii
rănilor corporale, dispozitivelor medicale de
răcire cu aplicatoare în contact cu corpul
pentru controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitivelor pentru monitorizarea respirației
(medicale), dispozitivelor pentru măsurarea
pulsului (aparate medicale), dispozitivelor
electronice pentru monitorizarea dioxidului de
carbon utilizate pentru scopuri medicale,
dispozitivelor de vizualizare din fibră optică
pentru scopuri medicale, dispozitivelor medicale
de tăiere, dispozitivelor medicale pentru
plasarea și securizarea cateterelor, dispozitivelor
medicale pentru închiderea rănilor, dispozitivelor
medicale, și anume implanturilor intravasculare
alcătuite din materiale artificiale, dispozitivelor
medicale pentru repararea herniei de disc,
sub formă de implanturi spinale din substanțe
artificiale, dispozitivelor medicale pentru
susținerea corpului (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de distribuție, distribuție (transport) de mărfuri pe
șosea, distribuție (transport) de mărfuri pe apă,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul.
44. Servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii cosmetice de îngrijire corporală.

───────
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(210) M 2021 02404
(151) 23/03/2021
(732) ELENA-CRISTINA HUIDEȘ, STR.

CERCELUS NR. 33, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL.ST2, SC. B, AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FITNESS Chef HEALTHY
FOOD DELIVERY

(531) Clasificare Viena:
11.01.02; 11.01.10; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 02406
(151) 23/03/2021
(732) ANCA IRINA VLAD, STR.

CORBENI NR. 20, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

Antrenor de Personalitate
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de cursuri de limbi străine,
organizarea de cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, furnizare de școli și cursuri de
limbi străine, furnizare de cursuri de pregătire în
domeniul limbilor străine.

───────
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(210) M 2021 02408
(151) 23/03/2021
(732) DVISION STUDIO,

BILDERDIJKSTRAAT 1783,
1053LD AMSTERDAM,
BILDERDIJKSTRAAT, TARILE DE
JOS

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC. B, AP. 96,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DVISION

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse profesionale şi neprofesionale de
cosmetică, respectiv: creme, truse machiaj,
apă micelară, apă parfumată, săpun, arome,
lapte demachiant, măşti de înfrumuseţare,
rujuri, extrase din plante, grăsimi, colagen,
pastă de dinţi, benzi pentru albirea dinţilor,
geluri pentru masaj, produse pentru bronzare,
produse pentru protecţie solară, pudră de talc,
preparate pentru ras, parfumerie, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale, antiperspirante, odorizante,
depilatoare, săruri de baie, loţiuni pentru
păr, respectiv: balsamuri, şampoane, coloranţi,
fixativ, nuanţator, ondulatoare şi produse pentru
unghii, respectiv: lac de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, unghii false, produse de
fumigaţie, creioane pentru sprâncene, dischete
de bumbac pentru demachiere, şerveţele
impregnate pentru demachiere., cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, spray-uri pentru
bărbierit, produse pentru bărbierit, pomadă sub
formă de baton, geluri pentru păr, geluri pentru

aranjarea părului, geluri pentru fixarea coafurii,
geluri de protecție pentru păr, geluri sub formă de
sprayuri pentru coafură.
25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte de
serie şi unicate, articole de îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole purtate în
jurul gâtului, articole pentru acoperirea capului,
rochii de mireasă, rochii lungi de seară, baticuri,
baticuri de purtat la gât, baticuri de pus pe cap,
fulare (îmbrăcăminte), fulare (eșarfe pentru gât),
fular tip manșon, eșarfe, șaluri, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), accesorii pentru păr (voaluri),
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru bărbați si femei, articole
vestimentare pentru bărbați
35. Servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, organizare de parade de modă
în scopuri comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea
unui card de membru pentru reduceri, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
cosmetice pe bază de abonament, furnizarea
de informații despre produse de larg consum
și anume cu privire la cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse profesionale pentur ingrijirea parului,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, publicitate
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la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru echipamente
si aparate pentru ingrijirea parului, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente și aparate pentru ingrijirea parului,
servicii de vanzare in legatura cu echipamente
și aparate utilizate in domeniul cosmeticii și
înfrumusețării, servicii de vânzare în legătură
cu accesorii utilizate pentru îngrijirea părului,
servicii de vânzare în legătură cu accesorii
utilizate în domeniul cosmeticii și a serviciilor de
înfrumusețare, servicii de vânzare în legătură cu
mobilier utilizat în saloanele de înfrumusețare,
servicii de agenții de import-export, servicii
de comercializare produse cosmetice și pentru
îngrijirea părului prestate prin intermediului unui
lanț de magazine., servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar.
41. Educaţie, instruire, instruire în domeniul
coafurii şi a înfrumuseţării, seminarii de
pregătire în tehnicile de coafură, manichiură,
pedichiură şi machiaj, demonstrații cu produse
de coafat şi de înfrumuseţare în scopuri de
instruire, organizarea şi susţinerea de traininguri,

conferinţe, seminarii, evenimente în domeniul
îngrijirii şi înfrumuseţării, programe de educaţie şi
formare profesională pentru coafură, cosmetică,
manichiură, frizerie, seminarii de pregătire în
tehnicile de coafură.
44. Servicii de tratamente pentru păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru păr, servicii
consultative privind îngrijirea părului, furnizare
de informații despre coafarea părului, servicii
de tratamente cu laser pentru creșterea părului,
servicii de coafare a părului, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
servicii de îndepărtare permanentă și reducere
a părului, servcii de tratamente cosmetice cu
laser pentru îndepărtarea părului nedorit, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și
păr, consiliere în domeniul înfrumusețării, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, închiriere de echipamente și
aparate pentru saloane de înfrumusețare sau
frizerii, servicii de cosmetică, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de îngrijire cosmetică pentru
persoane, consultanță în domeniul cosmeticii,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de consultanță în domeniul cosmetic, consiliere
cu privire la produse cosmetice, servicii de
tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
de îngrijire a frumuseții, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii pentru îngrijirea pielii capului,
servicii de consultanță în domeniul îngrijirii
frumuseții, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii
de consultanță privind machiajul oferite online,
servicii de consultanță privind îngrijirea părului
oferite online.

───────
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(210) M 2021 02409
(151) 23/03/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Câştigă la prima oră!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,

publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, organizare de evenimente
în scopuri comerciale şi publicitare, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
servicii de analiză a reacţiei la publicitate
şi cercetare de piaţă, punere la dispoziţie
şi închiriere de spatii publicitare, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, pregătire şi prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii
de intermediere privind închirierea de timp
şi spaţiu publicitar, servicii de asistentă şi
consultantă pentru publicitate, marketing şi
promovare, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, publicitate
prin intermediul mediilor electronice şi îndeosebi
prin internet, furnizare de spatii publicitare
prin mijloace electronice sau reţele informatice
globale, pregătire şi realizare de planuri şi
concepte media şi de publicitate, difuzare de
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materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea
de comunicaţii on-line pe internet, servicii
de publicitate şi de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, procesare de cuvinte,
de informaţii, de date, compilare şi sistematizare
de informaţii într-o bază de date computerizată,
sondaje de opinie, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea
de texte publicitare, organizare de expoziții
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, promovare și realizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri publicitare, realizare de expoziții
în scopuri comerciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
și coordonare de târguri legate de publicare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune

prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
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pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri

accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
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cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
expoziții în scopuri educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educativ și de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea și
susținerea de târguri de educație, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de

software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
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dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 02410
(151) 23/03/2021
(732) PRO DATA INTERNATIONAL SRL,

SOS. PANDURI NR. 35, BL.P1B,
SC. A, ET. 6, AP.28, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050655, ROMANIA

(540)

D VISION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Cerneală invizibilă, cerneală iridiscentă,
cerneală pentru imprimante, cerneală pentru
imprimante cu jet de cerneală, cerneală pentru
tatuaje, cartușe de cerneală, umplute, pentru
faxuri, cartușe cu cerneală solidă (încărcate)
pentru imprimante cu jet de cerneală, cerneală
pentru imprimante și xeroxuri, lacuri pentru
cerneala de imprimare, cerneală sub formă de
cartușe, cerneală de imprimat cu conductivitate
electrică, cartușe cu jet de cerneală (umplute),
cartușe umplute cu cerneală comestibilă, pentru
imprimante, cartușe de toner, umplute, pentru
imprimante cu jet de cerneală, cerneală pentru
confecționarea de foi în culori multiple cu transfer
la uscat, tonere, toner pentru imprimare, toner
(cerneluri) pentru fotocopiatoare, toner pentru
imprimare offset, tonere introduse în cartușe,
toner pentru imprimante şi xeroxuri, tonere
(cerneluri uscate) pentru xerografie, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare,
cartușe de toner, umplute, pentru faxuri, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
electrostatice, cartușe de toner (încărcate)
pentru fotocopiatoare termice, cartușe de toner
(încărcate) pentru imprimante matriciale, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
fotografice, cartușe cu toner pentru folosirea
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la calculator, cartușe de toner, umplute,
pentru imprimante laser, cartușe umplute cu
toner (pentru imprimante și fotocopiatoare),
cartușe umplute cu toner pentru imprimante de
calculator, cerneluri (toner) pentru imprimante
și mașini de fotocopiat, toner pentru imagini
uscate pentru echipament de fax, cartușe
de toner (încărcate) pentru imprimante cu
laser, toner în cartuș pentru dispozitive de
imprimare computerizată, cartușe de toner pline
pentru imprimante și fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru mașini de imprimat,
cerneluri metalice, cerneluri uscate, cerneluri
antistatice, cerneluri comestibile, diluanți pentru
cerneluri, cerneluri pentru copiatoare, cerneluri
de marcaj, cerneluri tipografice termocromice,
cerneluri de imprimerie, vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, cerneluri pentru colorarea
materialelor textile, cerneluri în casete cu
cilindru, cerneluri metalice pentru imprimare,
paste de imprimare (cerneluri), cerneluri pentru
imprimare offset, paste de tipar (cerneluri),
cerneluri de imprimerie, pigmenți organici pentru
fabricarea cernelurilor de tipar, coloranți pentru
producția de cerneluri de imprimare, cerneluri de
imprimare tratate cu raze ultraviolete, pigmenți
pentru utilizarea la prepararea cernelurilor,
cerneluri uscate sub formă de pulbere folosite
ca materii colorante, diluanti și agenți de
îngroșare, coloranți și cerneluri, cartușe cu
tuș, umplute, pentru imprimante, cartușe de
imprimantă (încărcate) pentru dispoztive de
imprimare electronică, folii de metal folosite la
imprimante, metale neferoase sub formă de praf
pentru imprimante, metale neferoase sub formă
de foi pentru imprimante, metale prețioase sub
formă de praf pentru imprimante, metale sub
formă de foițe pentru imprimante.
9. Imprimante color cu jet de cerneală,
imprimante cu jet de cerneală, cartușe de
cerneală, neumplute, pentru faxuri, cartușe
de cerneală, neumplute, pentru fotocopiatoare,
imprimante cu jet de cerneală pentru documente,
capete de imprimare pentru imprimante cu
jet de cerneală, cartușe cu cerneală solidă
pentru imprimante cu jet (goale), cartușe de
cerneală, neumplute, pentru imprimantele de
calculator, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante și fotocopiatoare, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
cartușe de toner, neumplute, pentru faxuri,
cartușe de toner, goale, pentru fotocopiatoare,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner (goale) pentru imprimantele
cu laser, cartușe de toner, neumplute, pentru
imprimante și fotocopiatoare, cartușe (software)
pentru calculatoare, raportoare pentru alinierea

cartușelor, cartușe cu memorie read only
(ROM), imprimante laser cu developare uscată,
generatoare de imagini, discuri laser pentru
utilizare în stocarea de muzică, discuri
compacte cu lectură laser (CD-ROM-uri), CD-
uri de curățare a lentilelor laser, discuri
care pot fi citite cu laser, discuri cu laser
preînregistrate cu muzică, imprimante cu laser
pentru filme uscate, imprimante color cu laser
pentru documente, discuri laser preînregistrate
conținând jocuri, controlere pentru imprimante
cu laser, imprimante color cu laser, lasere
utilizate pentru măsurare, imprimante laser
pentru documente, indicatoare laser tip pointer,
discuri înregistrabile cu laser, discuri laser
preînregistrate, telemetre cu laser, discuri
compacte laser, imprimante laser, lasere,
imprimante, imprimante matriciale, comutatoare
imprimante, imprimante fotografice, imprimante
scaner, imprimante termice, imprimante optice,
imprimante color, imprimante xerox, imprimante
tip plotter, suporturi pentru imprimantă, capete
pentru imprimante termice, imprimante pentru
calculator, adaptoare pentru imprimante, cabluri
pentru imprimante, imprimante de bilete,
imprimante multifuncționale (MFP), imprimante
color digitale, imprimante color digitale pentru
documente, imprimante color pentru documente,
imprimante de documente pentru calculatoare,
capete de imprimare pentru imprimante,
capete de imprimare pentru imprimante de
calculator, imprimante cu filme cu developare
uscată, magneti, magneți, magneți decorativi,
magneți permanenți, benzi magnetice, fire
magnetice, discuri magnetice, pixuri magnetice,
magneți decorativi pentru frigider, discuri
magnetice optice, discuri magnetice goale,
etichete autocolante (magnetice), discuri dure
magnetice, carduri imprimate (magnetice),
etichete electronice magnetice de identificare,
magneți de pus pe frigider, suporturi de
înregistrare (magnetice), benzi adezive de
securitate (magnetice), magneți decorativi sub
formă de litere, magneți decorativi sub
formă de numere, magneți decorativi sub
formă de animale, brățări de identificare
magnetice și codificate, suporturi de înregistrare
magnetice, discuri de înregistrare, suporturi
de date magnetice care conțin programe
informatice înregistrate, benzi adezive de
securitate (codificate), dispozitive de fixare
pentru banda adezivă (instrumente de măsură),
etichete electronice codificate autoadezive,
etichete electronice cu coduri scanabile, etichete
electronice pentru coduri de bare, codate,
etichete electronice de identificare (care pot
fi citite de aparate), dispozitive de navigație
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GPS, software pentru sisteme de navigație GPS,
aparate de sistem de poziționare globală (GPS),
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), receptoare pentru sisteme de
poziționare globală (GPS), software informatic
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
receptoare de satelit, aparate de comunicare
prin satelit, aparatură de transmisie prin satelit,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
aparate de urmărire a țintei (prin satelit), cabluri
pentru sincronizarea datelor, cabluri pentru
transmisia de date, cabluri electrice de încărcare,
cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,
cabluri electrice, cabluri adaptoare (electrice),
cabluri telefonice electrice, cabluri electrice
izolate, cabluri metalice (electrice), joncțiuni
de cablu (electrice), cabluri prelungitoare,
prelungitoare cu prize multiple, mufe pentru
cabluri electrice, adaptoare electrice, adaptoare
audio, adaptoare usb, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru prize, adaptoare
de curent, adaptoare pentru telefoane, cabluri
adaptoare pentru căști, adaptoare de curent
alternativ, adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri), adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, incarcatoare,
încărcătoare portabile, încărcătoare usb,
încărcătoare fără fir, încărcătoare usb pentru
țigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare de rețele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare pentru țigarete
electronice, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumători, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii
pentru calculatoare tabletă, prize electrice, prize
pentru antene, prize de telefon, prize multiple
culisabile, prize cu telecomandă, conector
prize (electrice), prize pentru telefon, prize de
alimentare cu energie electrică, prize de extensie
pentru telefoane, prize, fișe și alte dispozitive
de cuplare (conexiuni electrice), alimentatoare
pentru acumulatoare, alimentatoare cu tensiune
stabilizată, huse cu clapetă pentru smartphone-
uri, huse pentru laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, huse pentru calculatoare

de tip laptop, tastaturi pentru tablete, huse
pentru tablete, huse din piele pentru tablete,
folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane, huse pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane (special adaptate), huse
din piele pentru telefoane mobile, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, huse din
piele pentru telefoane inteligente, huse de
tip flip pentru telefoane mobile, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material textil,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, dispozitive de curățare pentru
CD-uri, CD-uri goale, discuri compacte și
CD-ROM-uri interactive, CD-uri audio, huse
pentru CD-uri, CD-uri cu muzică, CD-uri
pre-înregistrate cu muzică, CD-ROM-uri pre-
înregistrate, CD-I-uri pre-înregistrate (compact
discuri interactive), CD-ROM-uri fără conținut
pentru înregistrare audio sau video, software
multimedia înregistrat pe cd-rom, compact
discuri, discuri compacte înregistrate, discuri
compacte preînregistrate, discuri compacte
video, carcase pentru compact-discuri, discuri
compacte (audio-video), discuri compacte
video preînregistrate, discuri compacte de
date, dispozitive de înregistrat compact-discuri,
suporturi adaptate pentru discuri compacte,
discuri compacte preînregistrate cu jocuri, DVD-
uri, DVD-uri preinregistrate, carcase pentru
DVD-uri, DVD-uri fără conținut, DVD-uri
preînregistrate cu muzică, DVD-uri inscriptibile
fără conținut, DVD-uri pre-înregistrate pentru
fitness, DVD-uri pre-înregistrate pentru exerciții,
DVD-uri preînregistrate cu jocuri, discuri audio
digitale, unități pentru discuri digitale, carcase
de protecție pentru discuri magnetice, greutăți,
genunchiere pentru muncitori, ochelari, ochelari
(optică), ochelari fantezie, ochelari antireflex,
ochelari inteligenți, lentile pentru ochelari, lentile
pentru ochelari, ochelari de citit, ochelari de
ghețari, săculeți pentru ochelari, cordoane
pentru ochelari, ochelari de soare, ochelari
de înot, ochelari de protecție, ochelari de
sport, ochelari pentru machiaj, ochelari de
vedere, ochelari fără brațe, ochelari de schi,
ochelari pentru cicliști, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, ochelari cu lentile
polarizate, rame de ochelari nemontate, lentile
pentru ochelarii, etuiuri de ochelari, piese
pentru ochelari, brațe pentru ochelari, brațe
de ochelari, rame de ochelari, ochelari pentru
scafandri, ochelari pentru motocicliști, tocuri de
ochelari, lentile pentru ochelari de vedere, rame
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pentru ochelari de vedere și ochelari de soare,
ochelari de realitate virtuală, ochelari cu înveliș
antireflex, ochelari cu cameră video, ochelari 3d
pentru televizor, ochelari cu vedere nocturnă,
protecții laterale pentru ochelari, ochelari pentru
scufundare liberă, lanțuri pentru ochelari și
pentru ochelari de soare, ochelari cu prescripție
medicală, ochelari, ochelari de soare și lentile
de contact, pernuțe de nas pentru ochelari,
ochelari de protecție pentru înot, lănțișoare
pentru ochelari de soare, rame de ochelari
fără brațe, ochelari de protecție pentru sport,
ochelari de protecție pentru zapadă, ochelari de
vedere (articole optice), rame pentru ochelari
de soare, șnururi pentru ochelari de soare,
ochelari pentru tir (articole optice), șnururi pentru
ochelari fără brațe, lentile pentru ochelari de
soare, etuiuri pentru ochelari de soare, ochelari
de protecție pentru protejarea ochilor, ochelari
cu prescripție medicală pentru înot, etuiuri pentru
ochelari fără brațe, tocuri pentru ochelari fără
brațe, ochelari de vedere pentru copii, tocuri
de ochelari de vedere, suporturi de nas pentru
ochelari, brațe pentru ochelari de soare, lentile
de schimb pentru ochelari, lănțișoare pentru
ochelari fără brațe, ochelari de vedere eliberați
pe bază de rețetă, ochelari cu lentile de soare
atașabile (clip-on), ochelari de soare pe bază
de prescripție, suporturi de nas pentru ochelari
de soare, tocuri pentru ochelari de vedere
pentru copii, ochelari de soare pentru animale
de companie, pernițe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, ochelari de soare în ton cu
moda, lentile optice pentru ochelarii de soare,
rame pentru ochelari din metal sau dintr-o
combinație de metal și materiale plastice, rame
de ochelari fabricate dintr-o combinație de metal
și plastic, rame pentru ochelari din metal și
material sintetice, tocuri pentru ochelari de
vedere și de soare, discuri reflectorizante pentru
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte reflectorizantă
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte de
protecție împotriva focului, îmbrăcăminte pentru
protecția împotriva focului, îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de siguranță de mare vizibilitate, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, afișaje care se pot purta ca
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, accesorii
de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte
de protecție pentru lucru (pentru protecție
împotriva accidentelor sau lezionării), articole
de îmbrăcăminte pentru motocicliști de

protecție împotriva accidentelor sau rănirilor,
apărători pentru gambă pentru prevenirea
accidentelor (altele decât articolele sportive
sau piesele de îmbrăcăminte sport), veste
de protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor (altele decât
cele adaptate pentru sport), articole de
îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva
accidentelor sau a vătămărilor, încălțăminte de
protecție, incaltaminte impotriva accidentelor,
cizme (încălțăminte de protecție), încălțăminte
industrială de protecție, încălțăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor
și a rănilor.
16. Cerneală, cerneală pentru stilouri, cerneală
de scris, benzi impregnate cu cerneală,
recipiente pentru cerneală, panglici de cerneală,
bobine pentru panglicile de cerneală, cerneală
de marcare pentru papetărie, cerneală pentru
instrumente de scris, panglici de cerneală
pentru imprimante de calculator, rezerve cu
cerneală pentru instrumente de scris, benzi
impregnate cu cerneală pentru mașinile de
reprodus documente, benzi impregnate cu
cerneală pentru aparate de multiplicat, role de
cerneală pentru mașini de birou, foi impregnate
cu cerneală pentru reproducerea de imagini
în industria tipăririi, cerneluri, cerneluri pentru
tușiere, cartușe pentru stilouri, cartușe cu
cerneală pentru stilouri, cartușe de cerneală
pentru stilouri, hârtie pentru imprimante cu laser,
hârtie tăiată cu laser, riboane pentru imprimante
matriciale, hârtie sintetică pentru copiatoare
și imprimante, hârtie pentru copiatoare și
imprimante, suluri de hârtie pentru imprimante,
hârtie reciclată pentru copiatoare și imprimante,
imprimante de mână pentru etichete (articole
de birou), panglici pentru imprimante de mână
pentru etichete (articole de birou), table albe
cu proprietăți magnetice, clipsuri magnetice
pentru suporturi de pensule, adezivi, etichete
adezive, blocnotesuri adezive, hârtie adezivă,
benzi adezive, etichete adezive tipărite, semne
adezive, benzi adezive (papetărie), adezivi
pentru bricolaj, adezivi pentru papetărie, folii
adezive de transfer, litere și cifre adezive,
benzi adezive pentru ambalat, materiale adezive
pentru birou, etichete adezive din hârtie,
suporturi pentru benzi adezive, adezivi pentru
utilizare artistică, colțuri adezive pentru fotografii,
adezivi pentru uz casnic, benzi cu adeziv pentru
papetărie, litere cu adeziv pentru inscripții, benzi
dublu-adezive pentru papetărie, adezivi pentru
articole de papetărie, pernuțe adezive (articole
de papetărie), hârtie adezivă pentru luat notițe,
benzi adezive securizate din plastic, bandă
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adezivă folosită în papetărie, bandă adezivă
pentru hârtie și carton, soluție adezivă cu alcool
pentru papetărie, benzi dublu-adezive pentru
uz casnic, benzi adezive pentru papetărie sau
menaj, folii din plastic adezive pentru fotografii,
litere și cifre adezive din vinil, folie adezivă
din plastic pentru ambalat, folie adezivă din
plastic pentru împachetat, benzi adezive pentru
articole de papetărie, bandă adezivă pentru
articole de papetărie, soluție adezivă cu alcool
de uz casnic, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, distribuitoare de
bandă adezivă (articole de birou), distribuitoare
de bandă adeziva (articole de papetărie), adezivi
pentru plastic utilizați în papetărie sau menaj,
adezivi pentru papetărie sau menaj (materiale
de lipit), dispozitive de tăiat benzi adezive fiind
rechizite de birou, produse de papetărie sub
formă de folii cu adeziv, distribuitoare de bandă
adezivă pentru uz casnic sau papetărie, etichete
autocolante, etichete pentru marcare, etichete
din hârtie, hârtie pentru etichete, etichete din
carton, etichete de preț, etichete pentru cadouri,
etichete din hârtie sau carton, etichete din
hârtie pentru cadouri, aparate manuale pentru
etichetare, etichete pentru expedierea mărfurilor,
etichete de papetărie întărite, etichete tipărite din
hârtie, mașini de etichetare pentru birou, etichete
de identificare din hârtie, etichete, cu excepția
celor din materiale textile, etichete de hârtie
cu ștergere umedă, autocolante (articole de
papetărie), autocolante pentru bara de protecție
a mașinilor, lipici pentru birou, lipici pentru
papetărie sau menaj, lipici cu sclipici (articole
de papetărie), lipici pentru țesături de uz casnic,
gume (lipiciuri) pentru papetărie sau menaj, lipici
sub formă de creioane (articole de papetărie),
hârtie pentru fotocopiere, hârtie fotografică
(nesensibilizată chimic), paspartuuri din hârtie
pentru fotografii, hârtie de sublimare termică,
hârtie mată, carton, carton colorat (carton
colorat), carton tare, cartonașe imprimate, hârtie
și carton, cutii din carton, ambalaj de carton,
recipiente din carton, tuburi din carton, figurine
din carton, cutii pliabile din carton, insigne din
carton, hârtie și carton industriale, cutii din carton
ondulat, cutii confecționate din carton, materiale
de împachetat din carton, materiale de ambalat
din carton, cutii din carton pentru cadouri,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, cutii din carton pentru
ambalat, plicuri, plicuri (papetărie), hârtie pentru
plicuri, plicuri de papetărie, plicuri din plastic,
plicuri pentru timbre poștale, plicuri cu burduf

din hârtie, plicuri de hârtie pentru împachetare,
plicuri cu burduf din hârtie cartonată, plicuri
din hârtie sau din carton pentru sticle,
modele tipărite pentru costume, benzi elastice
pentru birou, tipare pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, tipare pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
abțibilduri decorative pentru tălpile pantofilor,
agrafe pentru hârtie (papetărie), agrafe de birou
tip bulldog, suporturi pentru agrafe de hârtie,
suporturi pentru agrafe, pioneze, clipsuri, agrafe
de birou pentru hârtie, agrafe de prindere pentru
instrumente de scris.
25. Tricouri pentru yoga, pantofi pentru yoga,
pantaloni pentru yoga, șosete pentru yoga,
maiouri de yoga, echipament de gimnastică,
pantofi de gimnastică, costume de gimnastică,
body-uri din plasă, body-uri (lenjerie de corp),
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
clini pentru body-uri purtate de dansatori (părți
de articole de îmbrăcăminte), body-uri (articole
de îmbrăcăminte), body-uri purtate de dansatori,
costume de balet, opincuțe de balet, pantofi
pentru dans, costume de dans, pantofi de dans
pentru sala de dans, articole de îmbrăcăminte
pentru dans, seturi de bluză și jachetă, bluze,
bluze sport, bluze tubulare, bluze scurte, bluze
de corp, bluze de antrenament, bluze de trening,
bluze cu glugă, bluze pentru gravide, bluze albe
de spital, bluze cu guler înalt, bluze cu guler
pe gât, bluze sport cu mâneci scurte, bluze și
șorturi pentru sport, jachete cămașă, plătci de
cămașă, cămăși, cămăși hawaiene, cămăși stil
sport, cămăși de costum, cămăși cu nasturi,
cămăși pentru costum, plastroane de cămăși,
cămăși din tricot, cămăși pentru camuflaj, cămăși
de vânătoare, cămăși pentru pescari, cămăși
pentru gravide, camasi cu maneca lunga, cămăși
purtate peste îmbrăcăminte, cămăși rezistente
la vânt, cămăși din materiale țesute, cămăși din
catifea reiată, topuri (cămăși fără mâneci), gulere
detașabile pentru cămăși, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși și furouri, cămăși de noapte,
cămăși lungi purtate sub chimonouri (koshimaki),
rochii și cămăși de damă pentru plajă, cămăși
de tip hawaian cu nasturi în față, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși de noapte pentru
femei, cămăși sport care absorb umezeala,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși din fibre
de ramie, cămăși purtate sub chimonouri (juban),
cămăși de noapte japoneze (nemaki), cămăși
cu guler fără nasturi, lenjerie intimă, corsete
(lenjerie), lenjerie funcțională, lenjerie lungă,
lenjerie de corp, lenjerie intimă antiperspirantă,
lenjerie intimă sudorifugă, corsete (lenjerie
intimă), lenjerie intimă tip boxer, suspensoare
(lenjerie de corp), burtiere (lenjerie de corp),
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corsete (lenjerie de corp), lenjerie de corp
antiperspirantă, lenjerie de damă, lenjerie pentru
gravide, combinezoane (lenjerie intimă), lenjerie
intimă tricotată, lenjerie intimă de damă,
combinezoane (lenjerie de corp), lenjerie de corp
termică, lenjerie de corp lungă, lenjerie intimă
pentru bărbați, boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), lenjerie intimă de unică folosință, lenjerie
de corp pentru bebeluși, lenjerie intimă și
de noapte, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, șorturi femeiești sub formă de lenjerie
intimă, tricouri, tricouri imprimate, tricouri polo,
tricouri pentru fotbal, tricouri de fotbal, tricouri
tip polo, tricouri de tenis, tricouri din pichet,
tricouri pentru rugby, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri pentru fotbal american, tricouri sportive
fără mâneci, maiouri, maiouri sportive, maiouri
pentru atletism, maiouri de alergare, maiouri
pentru sport, maiouri pentru ciclism, maiouri
de corp, maiouri cu mânecă lungă, seturi
de maiouri și șorturi (articole vestimentare),
maiouri interioare sau de noapte pentru femei,
pantaloni, taioare-pantalon, fuste-pantalon,
pantaloni colanți, pantaloni scurți, pantaloni
impermeabili, pantaloni corsar, pantaloni chino,
pantaloni sport, egări (pantaloni), pantaloni lungi,
pantaloni sportivi, pantaloni largi, pantaloni capri,
pantaloni gaucho, pantaloni stil călărie, pantaloni
de schi, pantaloni de antrenament, pantaloni de
golf, pantaloni bufanți scurți, pantaloni pentru
copii, pantaloni de ocazie, pantaloni de protecție,
pantaloni pentru călărie, pantaloni pentru ciclism,
pantaloni de drumeție, pantaloni de ploaie,
pantaloni ecosez, pantaloni cargo, pantaloni
mulați, pantaloni pentru camuflaj, pantaloni de
vânătoare, pantaloni de pijama, pantaloni de
corp, pantaloni de relaxare, pantaloni foarte
scurți, pantaloni de zăpadă, pantaloni de trening,
pantaloni de jogging, trening (pantaloni de),
pantaloni de sport, pantaloni din piele, pantaloni
de călărie, pantaloni pentru asistente medicale,
pantaloni rezistenți la vânt, pantaloni scurți de
protecție, pantaloni scurți de golf, pantaloni
scurți pentru box, pantaloni scurți pentru surfing,
pantaloni scurți pentru sport, pantaloni salopetă
cu pieptar, pantaloni de snow-board, chaparajos
(pantaloni stil cowboy), pantaloni de catifea
cord, pantaloni scurți pentru tenis, pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), pantalonași pentru
bebeluși, pantaloni pentru gravide, pantaloni
matlasați de uz sportiv, pantaloni bufanți până
la genunchi, pantaloni de schi cu bretele,
pantaloni scurti de tip capri, pantaloni scurți din
material plușat, pantaloni de purtat pe deasupra,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni de
trening scurți, pantaloni scurți pentru rugby,

pantaloni scurți pentru gravide, pantaloni pentru
fotbal american, pantaloni colanți pentru gravide,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, supieuri (barete pentru fixarea
sub talpă a pantalonilor), pantaloni salopetă
pentru sugari și copii mici, fuste tip tenis
(fuste cu pantalon scurt), pantalonași bufanți cu
volane (de noapte), pantaloni scurți matlasați
de uz sportiv, pantaloni de jogging (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni de trening cu
bandă elastică, pantaloni scurți cu bretele
pentru ciclism, pantaloni kaki (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni sport care absorb
umezeala, costume, costume de înot, costume
de baie, costume pentru înot, costume de
zbor, costume informale (casual), costume de
gală, costume de damă, costume de karate,
costume de judo, costume de kendo, costume
pentru taekwondo, costume din piele, costume
de halloween, costume de ploaie, costume de
lucru, costume de motociclism, costume de
neopren, costume de plajă, costume de teatru,
costume de marinar, costume pentru bărbați,
costume de seară, costume umede pentru
windsurfing, costume stil zoot, costume populare
(îmbrăcăminte), costume de patinaj, costume
de bebeluși, jachete pentru costume, costume
pentru aikido, costume de plajă, costume pentru
ploaie, costume rezistente la vânt, mănuși
pentru costume impermeabile, costume de baie
(galanterie), costume de jogging (îmbrăcăminte),
costume sportive pentru jogging, costume de bal
mascat, costume bărbătești și taioare, costume
umede pentru surf, costume impermeabile
pentru motocicliști, costume de baie întregi,
costume de baie pentru femei, costume de schi
pentru concursuri, costume dintr-o singură piesă,
costume de baie pentru copii, costume de baie
pentru bărbați, costume de înot din două piese,
pentru femei (tankini), costume de baie întregi cu
bureți pentru sutien, costume utilizate în jocurile
cu interpretare de roluri, costume umede pentru
schi nautic și scufundări, costume de bal mascat
și de halloween, costume din trei piese (articole
de îmbrăcăminte), costume de baie pentru
bărbați și femei, costume impermeabile pentru
sporturi pe apă, articol vestimentar superior de
bază din costumul coreean tradițional (jeogori),
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, clini pentru costume de baie
(părți de articole de îmbrăcăminte), fuste, fuste
plisate, fuste mini, fuste de tenis, fuste de golf,
kilturi (fuste scoțiene din tartan), kilturi (fuste
scurte tradiționale scoțiene), fuste plisate pentru
chimonouri de ceremonie (hakama), sarafane
(rochii), rochii drepte, rochii de tenis, rochii de
mireasă, rochii din piele, rochii din piei, rochii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1001

de bal, rochii pentru femei, gulere pentru rochii,
rochii de plajă, rochii pentru gravide, rochii
lungi de seară, cheongsam (rochii tradiționale
chinezești), muu muu (rochii hawaiiene largi,
cu modele multicolore), turnuri la rochii pentru
funde obi (obiage-shin), rochii pentru sugari și
copii mici, rochii de gală pentru femei, rochii
din imitație de piele, rochii pentru domnișoare
de onoare, hanorace, hanorace sport, hanorace
cu glugă, helănci, ciorapi până la genunchi cu
bandă elastică, egări, bustiere, bustiere sport,
bustiere sport care absorb umezeala, chiloți
tanga, mankini (slip tanga cu bretele pentru
bărbați), slipuri de baie, slip bărbătesc de
baie, slipuri (chiloți de baie), furouri (articole
de îmbrăcăminte), jambiere, jambiere pentru
genunchi (articole de îmbrăcăminte), șosete
peste genunchi, ghetre, jachete de trening,
treninguri (pentru sport), treninguri de nailon și
bumbac, ciorapi, ciorapi antiperspiranți, șosete
și ciorapi, ciorapi de atletism, talonete pentru
ciorapi, ciorapi trei-sferturi, curelușe pentru
fixarea ciorapilor bărbătești, bretele de susținere
pentru ciorapi, ciorapi 3/4, clini pentru ciorapi
de pantofi (părți de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru ciorapi (părți de articole de
îmbrăcăminte), șosete, șosete antiperspirante,
șosete antiderapante, șosete impermeabile,
șosete termice, șosete pentru tenis, șosete
pentru sport, șosete cu talpă, șosete cu deget,
șosete de lână, șosete pentru bărbați, șosete
fără talpă, jartiere pentru șosete bărbătești,
șosete cu călcâi întărit, șosete până la glezne,
șosete joase pentru încălțăminte, șosete pentru
fotbal american, șosete care absorb transpirația,
șosete în stil japonez (tabi), șosete pentru purtat
în pat, șosete pentru sugari și copii mici, colanți,
colanți pentru atletism, colanți cu bretele, clini
pentru colanți (părți de articole de îmbrăcăminte),
colanți de lână, haine tricotate, haine pentru
copii, haine de lucru, haine din lână, haine de
stradă, haine de casă, haine de ploaie, haine
de iarnă, haine de stradă pentru fete, haine
de stradă pentru femei, haine și jachete de
blană, haine de ținută informală (casual), haine
din denim (jachete, pardesie etc.), haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
băieți, haine de stradă pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor, haine
impermeabile de purtat în aer liber, papuci fără
călcâi, papuci din piele, papuci de baie, papuci
de casă, tălpi de papuci, papuci confecționați
din piele, papuci de unică folosință, papuci
de casă din plastic, papuci din spumă pentru
pedichiură, topuri (articole vestimentare), curele
(accesorii vestimentare), jachete matlasate
(articole vestimentare), articole vestimentare

pentru bărbați, bretele pentru sutiene (piese
vestimentare), pălării din hârtie folosite ca
articole vestimentare, îmbrăcăminte, manșoane
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri
(imbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte), jerseuri
(îmbrăcăminte), blănuri (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă, glugi
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută, brâie
(îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte), văluri
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
mitene (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte pentru dormit, îmbrăcăminte
pentru automobiliști, îmbrăcăminte pentru
cicliști, îmbrăcăminte pentru pescari,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte pentru gravide, gulere
răsucite (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte din denim, articole
de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte
din piele, bretele pentru imbracaminte,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte japoneză tradițională,
îmbrăcăminte pentru surf, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte pentru femei,
pulover (articole de îmbrăcăminte), broboade
(articole de îmbrăcăminte), pălării de
hârtie (îmbrăcăminte), trusouri (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru navigație, îmbrăcăminte formală de
seară, îmbrăcăminte pentru nou născuți, articole
de îmbrăcăminte termice, corsete (articole de
îmbrăcăminte), curele din piele (îmbrăcăminte),
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, măști de față (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
șepci (articole de îmbrăcăminte), scutece
tip chilot (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, viziere (articole de
îmbrăcăminte), gulere de haină (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte impermeabile, eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mănuși (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
ciclism, corsete (articole de îmbrăcăminte,
corsete), articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru schi,
articole de îmbrăcăminte de agrement,
îmbrăcăminte cu led-uri încorporate, articole
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de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru atletism, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru vremea rea, articole de îmbrăcăminte
pentru triatlon, articole de îmbrăcăminte
din mătase, articole de îmbrăcăminte din
cașmir, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru arte marțiale,
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
articole de îmbrăcăminte din piele, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
centuri cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte pentru domnișoare de
onoare, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, clini (părți de articole de îmbrăcăminte),
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru patinaj artistic,
mănuși până la cot fără degete (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, articole de îmbrăcăminte
de exterior pentru bebeluși, burtiere pentru
femei însărcinate (articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități în
aer liber, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), clinuri pentru subraț (părți
de articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte confecționate din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte pentru golf, cu excepția
mănușilor, articole de îmbrăcăminte care conțin
substanțe pentru slăbit, îmbrăcăminte pentru
activități de petrecere a timpului liber, articole
de îmbrăcăminte purtate în timpul exercițiilor
de judo, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
dintr-o singură piesă pentru sugari și copii
mici, articole de îmbrăcăminte pentru călărie
(altele decât pălăriile de călărie), articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul luptelor greco-
romane, îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), clini pentru lenjeria intimă
(părți de articole de îmbrăcăminte), pantofi
de golf, pantofi pentru baschet, ștaifuri pentru
pantofi, pantofi pentru ciclism, pantofi fără
șireturi, pantofi pentru hochei, pantofi pentru
rugbi, pantofi de alergat, pantofi pentru handbal,
pantofi de ocazie, pantofi de bowling, pantofi
de stradă, pantofi de sport, pantofi cu role,
pantofi cu platformă, pantofi de fotbal, pantofi

de pânză, pantofi pentru bebeluși, pantofi de
sport, tălpi pentru pantofi, căpute pentru pantofi,
pantofi pentru step, pantofi pentru condus,
pantofi pentru baseball, pantofi din piele, pantofi
de alergat cu crampoane, protecţii de tocuri
pentru pantofi, limbi de pantofi și ghete, branțuri
(pentru pantofi și cizme), tălpi de pantofi pentru
reparații, pantofi cu tocuri mascate, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi de
volei cu piciorul, branțuri pentru pantofi, altele
decât cele de uz ortopedic, accesorii metalice
de protecție pentru pantofi și cizme, gaică
de încălțat pentru pantofi și ghete, dispozitive
anti-derapante pentru cizme si pantofi, pantofi
comozi pentru activități în timpul liber, saboți
(încălțăminte), balerini (încălțăminte), cauciucuri
(încălțăminte), încălțăminte impermeabilă,
căpute de încălțăminte, încălțăminte pentru
munte, încălțăminte de ploaie, încălțăminte
pentru drumeții, tălpi de încălțăminte,
încălțăminte pentru volei, încălțăminte pentru
alergare, tocuri pentru încălțăminte, încălțăminte
pentru călărit, încălțăminte de stradă,
încălțăminte de lucru, bombeuri de încălțăminte,
încălțăminte de atletism, încălțăminte pentru
sport, încălțăminte de sport, încălțăminte
pentru antrenament, încălțăminte de fotbal,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte de
plajă, încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru copii, branțuri pentru încălțăminte,
blacheuri pentru încălțăminte, încălțăminte
de sport, încălțăminte din vinil, încălțăminte
pentru alpinism, încălțăminte pentru apă, curele
pentru încălțăminte, încălțăminte pentru pescuit,
articole de încălțăminte, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte (cu excepția articolelor de
încălțăminte ortopedice), balerini (încălțăminte
de damă), încălțăminte pentru timpul
liber, accesorii metalice pentru încălțăminte,
încălțăminte, nu pentru sport, dispozitive anti-
alunecare pentru încălțăminte, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte sport cu
talpă ortopedică, încălțăminte cu închidere cu
arici, articole de încălțăminte pentru plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
pentru munte (cizme de alpinism), tălpi de
cauciuc pentru încălțămintea japoneză jikatabi,
crampoane pentru atașare pe încălțămintea
sport, botoșei (încălțăminte din lână pentru
bebeluși), articole japoneze de încălțăminte
între degete pentru lucru (jikatabi), rame pentru
fixarea tălpii de față (pentru încălțăminte),
articole de încălțăminte japoneză confecționate
din paie de orez (waraji), încălțăminte de schi
și snow-board și părți ale acestora, huse pentru
încălțăminte, cu excepția celor de uz medical,
papuci pentru pedichiură.
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28. Plastilină magnetică (jucărie), figurine de
jucărie cu levitație magnetică, jocuri cu cercuri,
cercuri pentru sport, cercuri de yoga, cercuri
pentru gimnastică ritmică, popice, popice de
jonglerie, seturi de popice pentru profesioniști,
mingi medicinale, mingi de baschet, mingi de
plajă, mingi de handbal, mingi de polo, mingi
de baseball, mingi de rugbi, dispozitive prindere
mingi, pompe pentru mingi, mingi de joc, mingi
de joc, mingi (articole sportive), mingi de softball,
mingi de jonglerie, mingi de antrenament, mingi
de golf, mingi de bowling, mingi de futsal, mingi
pentru floorball, mingi din cauciuc, mingi pentru
jocuri, mingi de joacă, mingi de fotbal, mingi
de tenis, mingi de volei, mingi antistres din
materiale maleabile, mingi de baseball (rigide),
mingi pentru practicarea sporturilor, mingi de
tenis moi, mingi de tenis (rigide), mingi gonflabile
pentru sport, mingi pentru gimnastică, suporturi
pentru mingi, mingi de sport, mingi pentru sport,
mingi pentru sporturi cu rachetă, mingi pentru
hochei pe iarbă, mingi de tenis de masă,
mingi de gimnastică pentru yoga, mingi de
tonifiere pentru pilates, mingi de polo de apă,
genți pentru mingi de fotbal, mingi antistres
pentru antrenarea mâinilor, mingi de baseball
din cauciuc, ace pentru pompe de umflat mingi
de joc, adaptoare pentru dispozitive de umflare
a mingilor, mingi de cauciuc pentru exersarea
mâinilor, mingi de exerciții pentru reducerea
stresului, mingi de fotbal de dimensiuni reduse,
pompe adaptate special pentru a fi utilizate cu
mingi de joc, mingi care se pot deforma ușor
sub formă de jucării, pompe adaptate special
pentru utilizarea cu mingi de jocuri, palete cu
minge, jocuri de palete cu minge, fileuri pentru
jocuri cu mingea, bâte pentru jocuri cu mingea,
plase pentru jocuri sportive cu minge, palete
folosite la jocurile de palete cu minge, corzi de
sărit, corzi de rachete, corzi de rachete, corzi
sintetice pentru rachete sportive, corzi pentru
rachete de badminton, corzi pentru rachete
de tenis, corzi pentru arcul de tir, corzi de
sărit cu numărătoare digitale, materiale sub
formă de corzi pentru rachete sportive, panglici
special adaptate pentru gimnastică ritmică,
panglici decorative (articole pentru petrecere),
benzi elastice pentru yoga, blocuri yoga, coarde
pentru gimnastică ritmică, bastoane pentru
gimnastică, inele pentru gimnastică, trambuline
(pentru gimnastică), aparate de gimnastică,
articole de gimnastică, bănci pentru gimnastică,
bârne (pentru gimnastică), taburete pentru
antrenament în gimnastică, cai cu mânere
(pentru gimnastică), lăzi de gimnastică pentru
sărituri, bare orizontale (pentru gimnastică),
bârne (aparate de gimnastică), bare paralele

(pentru gimnastică), cretă de gimnastică pentru
îmbunătățirea prinderii mânerelor în activități
sportive, aparate de gimnastică portabile de
uz casnic, articole de gimnastică și de sport,
folii de protecție adaptate pentru ecrane
pentru jocuri portabile, folii de protecție pentru
telecomenzi pentru aparate de jocuri video,
bare portabile pentru dans, echipament de
jonglerie, apărători elastice pentru umeri, pentru
uz sportiv, aparate de interior pentru fitness, roți
pentru exerciții abdominale pentru fitness, jocuri
de aruncat săculeți, haltere (pentru ridicarea
greutăților), greutăți pentru picioare pentru
exerciții, bănci pentru ridicarea de greutăți,
greutăți cu mânere pentru antrenament, greutăți
pentru picioare pentru uz sportiv, greutăți de
oțel folosite în mod special pentru aruncarea
greutăților, gantere (pentru ridicare de greutăți),
mănuși pentru ridicarea de greutăți, greutăți
de încheietură pentru exerciții, haltere pentru
ridicare de greutăți, greutăți de încheietură și de
gleznă pentru exerciții, benzi cu greutăți pentru
echilibrarea rachetelor de tenis, dispositive de
prindere folosite la ridicarea greutăților, bare
pentru haltere pentru ridicare de greutăți, bare
pentru gantere (pentru ridicare de greutăți),
aparate care încorporează greutăți destinate
exercițiilor fizice, greutăți de gleznă și încheietură
pentru exerciții, bile de metal pentru aruncarea
greutății, greutăți pentru picioare (articole de
sport), trepte pentru aerobic, aparate cu
pedale pentru aerobic, genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
skateboard (articole sportive), genunchiere de
uz sportiv pentru patinaj, genunchiere de
uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de
uz sportiv pentru skateboard, apărători de
genunchi (articole de sport), ciorapi pentru
cadourile de crăciun, ochelari de jucărie care
deformează viziunea, haine pentru păpuși
europene, haine pentru figurine de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, căptușeli
de protecție (piese vestimentare de sport),
îmbrăcăminte de păpuși, îmbrăcăminte pentru
păpuși, articole de îmbrăcăminte pentru jucării,
articole de îmbrăcăminte pentru ursuleți de pluș,
încălțăminte pentru păpuși, piese de jucărie
pentru construit cu cuplaje, seturi de joacă
cu figurine de jucărie, figurine de jucărie cu
poziție adaptabilă, personaje de jucărie din
cauciuc, personaje de jucărie din plastic, aparate
de exerciții de jucărie, echipament sportiv de
jucărie, animale de jucărie umplute, personaje
de jucărie fantastice, instrumente muzicale de
jucărie, ursuleți de jucărie umpluți, personaje
umane de jucărie, animale de jucărie, broșe de
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jucărie, pălării de jucărie, plastilină de jucărie,
fluiere de jucărie, măști de jucărie, trompete de
jucărie, flori de jucărie.
35. Compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare
de produse și servicii, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse și
servicii, publicitate, publicitate online, publicitate
și reclamă, publicitate și marketing, publicitate
prin bannere, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate și marketing, publicitate
pentru terți pe internet, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate furnizate prin internet, publicitate
de tip pay-per-click (PPC), publicitate pentru
site-urile web ale firmelor, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte.
42. Creare de pagini web, proiectare de pagini
web, programare de pagini web, design de pagini
principale și pagini web, găzduire de pagini
web personalizate, programare de pagini web

personalizate, creare și întreținere de pagini
web, construire și întreținere de pagini web,
dezvoltare de pagini web pentru terți, servicii de
proiectare de pagini web, servicii de dezvoltare
de pagini web, elaborare și întreținere de pagini
web pentru terți, crearea și proiectarea de
pagini web pentru terți, servicii de proiectare și
creare de pagini web, crearea și întreținerea
de pagini web personalizate, proiectare, creare
și programare de pagini web, creare de pagini
web pentru alte persoane, găzduire de pagini
web pe internet (hosting), creare, proiectare și
întreținere de pagini web, proiectare de pagini
web în scopuri publicitare, proiectare și creare
de pagini principale și pagini web, compilare
de pagini web pentru internet, gestionare de
pagini web pentru terți, proiectare și realizare de
pagini principale și de site-uri web, proiectare
și actualizare de pagini principale și de site-
uri web, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, proiectare
și dezvoltare de pagini principale și site-uri
web, proiectare și implementare de pagini web
în rețea pentru terți, creare și întreținere de
site-uri (pagini web) pentru terți, proiectare de
pagini principale și de site-uri web, proiectare
grafică pentru compilare de pagini web pe
internet, proiectare și implementare de pagini
web pentru terți, servicii de creare de pagini
web de internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terți, creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online și pe internet,
creare de imbracaminte, incaltaminte si articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
design de încălțăminte.

───────
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(210) M 2021 02411
(151) 23/03/2021
(732) VIVIANA-IOANA PATEA, STRADA

SG. DUMITRU PENE NR. 1,
BLOC J52, SCARA 1, ETAJ 3,
AP. 24, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ProFian

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
funerare.

───────

(210) M 2021 02412
(151) 24/03/2021
(732) THEODOR IONASCU, STR. M4

NR. 2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA
THK THEO KITE SRL, STR. M4
NR. 2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PUXING

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
materiale înregistrate.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de agenții de import-
export, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, achiziții de produse în
numele societăților terțe, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicatii,
cotații pentru oferte de licitații, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere de contracte pentru alte
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persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
furnizarea de informații și asistență comerciale
pentru consumatori, intermediere de contracte
de cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, obținere de
contracte de vânzare de produse, pentru alte
persoane, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, organizare
de abonamente la un canal de televiziune,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, producție
de programe de teleshopping, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii
de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale agențiilor de
export, servicii ale agențiilor de import, servicii
de achiziții pentru terți, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de analiză a
prețurilor, servicii de comandă cu ridicata, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de consiliere referitoare la tranzacții
comerciale, servicii de externalizare sub formă
de organizare de achiziții de produse pentru
alte persoane, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor firme, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de intermediere
în achiziții, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de telemarketing,
servicii pentru promovarea exporturilor, vânzare
prin licitație publică, servicii de agenție de import
- export cu stații radio, servicii de comerț online

cu stații radio, servicii de comerț cu amănuntul
cu stații radio, servicii de comert cu ridicata cu
stații radio.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații.

───────

(210) M 2021 02413
(151) 24/03/2021
(732) MEDEVA FINTECH S.R.L., STR.

MATEIASUL NR. 27, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Figo.Pay

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii de plată prin comerţ electronic,
oferirea de informaţii financiare, strângerea
de fonduri caritabile, transferul electronic de
fonduri, sponsorizare financiară, furnizarea de
informaţii financiare prin intermediul unui site
web, servicii financiare, transfer electronic de
monede virtuale, împrumuturi (finanţare), servicii
de plăţi cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, servicii bancare online,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de debit,
emiterea de jetoane valorice, emiterea de cecuri
de călătorie.

───────
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(210) M 2021 02414
(151) 24/03/2021
(732) PET STUFF UNIVERS SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 244,
JUDEȚUL ILFOV, SAT CLINCENI,
COM. CLINCENI, 077060, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PET STUFF Spital Veterinar

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 03.01.08; 01.15.17; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:bleu, portocaliu
deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor.
39. Transport de animale de companie.
41. Dresarea animalelor, organizare de
evenimente și concursuri sportive cu animale,
instruire în domeniul îngrijirii animalelor de
companie, pregătire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie în cadrul organizării
expozițiilor de animale de companie, furnizare de
zone de recreere sub formă de zone de joacă
pentru animale de companie.
43. Servicii de pensiuni pentru animale de
companie, servicii de îngrijire pe timpul zilei a
animalelor de companie.
44. Servicii veterinare, servicii chirurgicale
veterinare, asistență medicală pentru animale,
servicii de spitalizare pentru animale, servicii de
igienă și înfrumusețare pentru animale, servicii
de îngrijire a animalelor, servicii de îngrijire a
animalelor de companie, servicii de consiliere

cu privire la îngrijirea animalelor, servicii de
consiliere cu privire la îngrijirea animalelor
de companie, consiliere cu privire la hrănirea
animalelor, consiliere cu privire la creșterea
animalelor, sterilizarea animalelor, servicii de
informare cu privire la produsele farmaceutice
veterinare, îngrijire de animale de companie,
introducere de microcipuri sub pielea animalelor
de companie, în scopul localizării și identificării.

───────

(210) M 2021 02415
(151) 24/03/2021
(732) OBLYO DIGITAL AGENCY SRL,

ȘOSEAUA ALEXANDRIA NR.
86, BL. L24, SC. A, ET. 2, AP.
7, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

publyo.ro

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Difuzare de anunțuri, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
difuzare de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, difuzare
de materiale publicitare prin poștă, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
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difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), difuzarea publicității
pe internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de material publicitar
prin poștă, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuție de
fluturași, broșuri, materiale tipărite și mostre
în scop publicitar, distribuție de produse în
scopuri publicitare, distribuție de prospecte
și de mostre, distribuție de reclame pe
stradă, publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, servicii de difuzare de
materiale publicitare, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
prezentare de bunuri si servicii, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse,
prezentare de echipament fotografic (în scopuri
publicitare), prezentare de produse în scopuri
promoționale, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, asistență în domeniul promovării
firmelor, asistență în marketing, consiliere cu
privire la analiza obiceiurilor de cumpărare și
nevoilor clienților, oferită prin date senzoriale,
precum și referitoare la calitate și cantitate,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în marketing, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, consultanță în
marketing comercial, consultanță în materie de
marketing direct, consultanță în publicitate și
marketing, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de consiliere privind marketingul,
servicii de consultanță privind activitățile
promoționale, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consultanță
în afaceri privind marketingul, servicii de
consultanță în domeniul marketingului afiliat,

servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
domeniul segmentărilor de piață, activități
publicitare, în special cu privire la rețele
de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, servicii de agenții
de publicitate, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analize publicitare, anunțuri clasificate,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, campanii
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de statistici
privind publicitatea, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, cronică publicitară,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații publicitare,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, intermediere
publicitară, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmire de planuri de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de baza de date, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de
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produse, marketing de referință, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing prin telefon, marketing
promoțional, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, organizare
de lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare și plasare de reclame, organizarea
de publicitate, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, plasare de
reclame, planificare de strategii de marketing,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior pentru
terți, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
producție de clipuri publicitare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producție
de material publicitar vizual, productie de
publicitate televizata si radiofonica, producție
de materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
reclame radio, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, proiectare de studii
de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare a vânzărilor pentru terți
prin programe de timbre comerciale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu premii

de fidelitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri,
promovare de servicii de asigurare, in numele
unor terti, promovare de servicii financiare
și de asigurări, în numele terților, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovarea afacerii (publicitate), promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea comercială, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor pentru terți, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate pe taxi, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze
și să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianți, publicitate în
cinematografe, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate
în reviste, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, publicitate în sectorul transport și livrare,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, publicitate pentru site-
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urile web ale firmelor, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate promoțională pentru
proiecte de explorare, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radiofonică,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
și de imagistică in vivo, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, redactare de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
administrare a comunităților online, servicii de
anunțuri în scopuri publicitare, servicii de grafică
publicitară, servicii de identitate corporativă,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de lansare de produse, servicii de layout
în scopuri publicitare, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de promovare
a afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate constând din
panouri cu două fețe purtate pe umeri
de persoane, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate oferite
de o agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la

beneficiile comerțului local, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate pentru
industria literară, servicii de publicitate pentru
jocuri de baseball, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, servicii de publicitate privind
industria marină și maritimă, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru aparate
de imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la problemele și inițiativele de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate politică,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de redactie in scopuri
publicitare, servicii de strategie de marcă, servicii
promoționale comerciale, servicii publicitare cu
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privire la crearea identității corporative și de
brand, servicii publicitare pentru cărți, servicii
publicitare pentru hoteluri, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare privind baze
de date, servicii publicitare privind investițiile
financiare, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii publicitare privind
ziarele, servicii publicitare în materie de prestații
comerciale, testare de marcă (promovare),
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, actualizare și administrare de
informații în registre, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, administrare
și compilare de baze de date computerizate,
colectare de date, colectare de date statistice în
scopuri comerciale sau pentru afaceri, colectare
de informații comerciale, colectarea de informații
pentru afaceri, compilare computerizată a
datelor din gestiunea stocurilor, compilare
computerizată a listelor cu clienți, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
de baze de date computerizate, compilare de
date matematice, compilare de date pentru
terți, compilare de date în baze de date
electronice, prelucrare de date, sistematizare
și management, căutare de informații în
fișiere informatice, pentru terți, compilare de
date statistice, compilare de indexuri de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
compilare de informații în registre computerizate,
compilare de liste de adrese, compilare de
registre comerciale, compilare și analiză de
informații și date cu privire la managementul
afacerilor, compilare și introducere de informații
în baze de date informatizate, compilare și
sistematizare a comunicațiilor și datelor scrise,
compilare și sistematizare de informații în
baze de date, compilarea informațiilor în baze
de date informatice, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informații privind
dinamica pieței, compilarea și sistematizarea
de informații în baze de date computerizate,
consultanță privind prelucrarea datelor, controlul
stocurilor cu ajutorul bazelor de date, culegere
și sistematizare de informații în baze de
date informatice, elaborare de date statistice
comerciale, elaborare de informații statistice
în domeniul afacerilor, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, introducere de
date și prelucrare de date, prelucrare automată
de date, prelucrare de date, prelucrare de
date informatice, prelucrare de date pentru
colectarea de date în scopuri comerciale,
prelucrare electronică a datelor, servicii de

compilare de date statistice, servicii de
consultanță privind prelucrarea de date, servicii
de consultanță privind prelucrarea electronică
a datelor, servicii de gestionare a datelor,
servicii de informare privind prelucrarea de
date, servicii de introducere de date, servicii
de introducere de date informatice, servicii
de procesare a datelor on-line, servicii de
recuperare de date, servicii online de prelucrare
de date, sistematizarea informațiilor în fișiere
electronice, verificare de date computerizate,
verificarea prelucrării datelor, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de demonstrații în scopuri publicitar.

───────

(210) M 2021 02416
(151) 24/03/2021
(732) GEMINOX S.R.L., SOSEAUA

BUCURESTI NORD NR. 10,
GLOBAL CITY BUSINESS PARK,
CLĂDIREA O21, ETAJ 5, JUDEȚUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077191,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TOGO

(531) Clasificare Viena:
03.06.03; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#34495e), galben (HEX #f1c40f)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie.

───────

(210) M 2021 02417
(151) 24/03/2021
(732) TOP JOLLY BOUTIQUE SRL,

SOSEAUA GARII CATELU NR.
174, PARTER, AP. 17, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JollyStore

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și ridicata
în legătură cu încălțăminte și articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul și ridicata în
legătură cu pantofi sport, sandale, ghete, botine,
cizme, încălțăminte pentru alergare, balerini,
saboți, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte
pentru munte, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte de plaja, încălțăminte pentru
timpul liber, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte și încălțăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu
amănuntul și ridicata referitoare la încălțăminte
și articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță pe
bază de catalog de încălțăminte și articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de publicitate, marketing și promovare

de încălțăminte și articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, gestiunea
afacerilor comerciale, asistență în afaceri,
management și servicii administrative în legătură
cu încălțăminte și articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la încălțăminte și articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de încălțăminte
și articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 02418
(151) 24/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, B-DUL

FICUSULUI NR. 44 A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HELLO CHEF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, carti, cataloage, fluturaşi publicitari,
reviste (publicaţii periodice), publicatii periodice,
buletine informative, ziare, brosuri, fotografii
(tipărite), ilustratii, materiale tiparite, cutii din
hartie sau carton, calendare, mape pentru
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hartii/ dosare din plastic pentru hartii, agende,
papetarie, servetele de masa din hartie, fete
de masa din hartie, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, cutii din hârtie
sau carton, publicatii tiparite, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, panouri publicitare din hârtie sau
carton, invitaţii (papetărie), carton, cataloage,
suporturi de pahare din hârtie, pungi conice
din hârtie, plicuri (papetărie), șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, postere, publicaţii tipărite, hârtie de
împachetat / hârtie de ambalat, etichete din
hârtie sau carton.
25. Şorţuri (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte,
uniforme.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, închirierea automatelor pentru vânzarea
de produse.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, difuzarea
prin intermediul televizorului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),

furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).
43. Furnizarea de informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de restaurant, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea clădirilor transportabile,
servicii de bucătari personali, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi.

───────

(210) M 2021 02419
(151) 24/03/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, B-DUL

FICUSULUI NR. 44 A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MEDICOOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, carti, cataloage, fluturaşi publicitari,
reviste (publicaţii periodice), publicatii periodice,
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buletine informative, ziare, brosuri, fotografii
(tipărite), ilustratii, materiale tiparite, cutii din
hartie sau carton, calendare, mape pentru
hartii/ dosare din plastic pentru hartii, agende,
papetarie, servetele de masa din hartie, fete
de masa din hartie, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, cutii din hârtie
sau carton, publicatii tiparite, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, panouri publicitare din hârtie sau
carton, invitaţii (papetărie), carton, cataloage,
suporturi de pahare din hârtie, pungi conice
din hârtie, plicuri (papetărie), șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, postere, publicaţii tipărite, hârtie de
împachetat / hârtie de ambalat, etichete din
hârtie sau carton.
25. Şorţuri (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte,
uniforme.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, închirierea automatelor pentru vânzarea
de produse.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, difuzarea
prin intermediul televizorului.

41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Studii clinice, cercetare medicala, cercetare
ştiinţifică, analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).
44. Consiliere în domeniul sănătăţii, consiliere
alimentară și nutrițională, închirierea de
echipamente medicale, consiliere farmaceutică,
servicii de medicină alternativă, chiropractică,
îngrijirea sănătăţii.

───────
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(210) M 2021 02420
(151) 24/03/2021
(732) MARINELA TUDOR, STR. CAREI

NR.11, BL. A18B, SC.B, ET.2,
AP.47, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HOME RIDE PET TRANSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.08; 03.01.27

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 02421
(151) 24/03/2021
(732) CONSTANTIN GHEORGHE

CIOLTAN, STR. FOIŞORULUI
NR.10, ET. 2, AP.13, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

vibrain
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de

pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2021 02423
(151) 24/03/2021
(732) MAN PROTECTION SRL, STR.

HUNEDOAREI NR41/B, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

man PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.25

(591) Culori revendicate:bleumarin,
portocaliu, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Echipamente de protecție și siguranță,
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
îmbrăcăminte de protecție antiradiații,
îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, îmbrăcăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție contra substanțelor chimice,
îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte de
protecție pentru lucru (pentru protecție împotriva
accidentelor sau lezionării), îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, radiațiilor și focului, accidente,
îmbrăcăminte de protecție la radiații și foc ,
îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor,
radiațiilor și focului, articole de îmbrăcăminte
de protecție și armură pentru corp, accesorii
de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
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accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate
pentru sport), articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, articole
de protecție care servesc la acoperirea
capului pentru prevenirea accidentelor sau
leziunilor, încălțăminte de protecție, incaltaminte
impotriva accidentelor, cizme (încălțăminte de
protecție), încălțăminte industrială de protecție,
incaltaminte de protectie impotriva incendiilor,
încălțăminte de protecție împotriva iradierii,
încălțăminte de protecție (împotriva accidentelor
sau vătămării), încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor și focului, încălțăminte
de protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
radiațiilor și focului, încălțăminte de protecție
împotriva deversărilor de substanțe chimice,
mănuși rezistente la foc, mănuși de protecție
împotriva accidentelor, mănuși de unică folosință
pentru laborator, mănuși din azbest pentru
protecția împotriva accidentelor, mănuși de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, mănuși de uz industrial
pentru protecție contra razelor X, mănuși de
plastic de unică folosință pentru laborator,
mănuși de latex de unică folosință pentru
laborator, pantaloni de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, ochelari de
protecție.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de protecție acustică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
servicii online de prelucrare de date, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet

───────

(210) M 2021 02424
(151) 24/03/2021
(732) BACKSTAGE PRODUCTION

GROUP INTERNATIONAL SRL,
STR. BUCUR, NR. 4-6, CAMERA
5, ET. 2, AP. 12, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, BL. 1, SC. A, AP. 5, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

backstage production group

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 29.01.12; 26.11.05

(591) Culori revendicate:roşu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Compilarea statisticilor, efectuare de studii
statistice în afaceri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
37. Servicii de construcție și montare de
standuri de prezentare, de scene și de cabine,
montare tribune, curățare interioară și exterioară
de clădiri, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, instalare hardware de
calculator și a aparatelor de telecomunicații,
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întreținere și reparare, întreținere și reparații de
mobilier, reparații și întreținere de clădiri.
38. Servicii de videoconferință, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe.
41. Închiriere de instalații de adresare publică,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, servicii de înregistrare, editare
de înregistrări video, editare de înregistrări
audio, producție audio, video și multimedia și
fotografie, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice
42. Design arhitectural, design pentru magazine,
design pentru restaurante, servicii de proiectare

───────

(210) M 2021 02425
(151) 24/03/2021
(732) BACKSTAGE PRODUCTION

GROUP INTERNATIONAL, STR.
BUCUR, NR. 4-6, CAMERA 5, ET.
2, AP. 12, SECTOR 4, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 11 IUNIE, NR.
51, BL. 1, SC. A, AP 5, SECTOR 4,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:Mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Compilarea statisticilor, studii statistice în
afaceri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de

iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
37. Construcție și montare de standuri de
prezentare, de scene și de cabine, montare
tribune, curățare interioară și exterioară
de clădiri, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, instalare hardware de
calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, întreținere și reparații de
mobilier, reparații și întreținere de clădiri.
38. Servicii de videoconferință, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
videoconferință.
41. Închiriere de instalații de adresare publică,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, servicii de înregistrare, editare
de înregistrări video, editare de înregistrări
audio, producție audio, video și multimedia și
fotografie, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice.
42. Design arhitectural, design pentru magazine,
design pentru restaurante, servicii de proiectare.

───────
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(210) M 2021 02426
(151) 24/03/2021
(732) A&J BRAND CONSTRUCTION

SRL, BULEVARDUL MAMAIA
NR 208, ETAJ 2, AP 08, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AJ CONSTRUCTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 15.01.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Lucrari de instalatii electrice

───────

(210) M 2021 02427
(151) 24/03/2021
(732) DOGANAY GIDA SRL, STRADA

DEMNITATII NR.35 CAMERA NR.1,
BUCURESTI, 012542, ROMANIA

(540)

Dr. Gusto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), toate acestea cu
excepția pufuleților, a pufuleților înveliți în
ciocolată, a fisticului, alunelor, nucilor, arahidelor,
migdalelor, a cajuului, stafidelor învelite în
ciocolată.

───────

(210) M 2021 02428
(151) 24/03/2021
(732) Estep B2B S.A, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 135,
CORP C1, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

e estep

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:Albastru (Pantone
PMS 293C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
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acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere şi dispozitive periferice
pentru computere.

───────

(210) M 2021 02429
(151) 24/03/2021
(732) CONSILIUL NATIONAL

DE SOLUTIONARE A
CONTESTATIILOR, STR.
STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030084, ROMANIA

(540)

N Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.07; 29.01.02;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00225e), galben (HEX #fae629)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de soluţionare alternativă a litigiilor
(servicii juridice).

───────

(210) M 2021 02432
(151) 24/03/2021
(732) CRISTIAN - HEINRICH GAGHES,

BD. ALEXANDRU OBREGIA NR.
20, BL. A15, SC. 1, ET. 8, AP.
33, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
CRACIUN DANIEL, ALE.
ROTUNDA NR. 1, BL. Y1B,
SC.4, ET.8, AP.166, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY SRL, STR.
BANUL UDREA NR. 4, BL. G8,
SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CHG MEDICAL
INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 26.03.12; 26.03.16; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, roşu, albastru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente dietetice pe baza de acai pudra,
anestezice, analgezice, antiseptice, biocide,
reactivi chimici pentru scopuri medicale sau
veterinare, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice cu efect cosmetic, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical,
dezinfectanţi igienici, dezinfectanţi pentru toalete
chimice, dezinfectanţi, preparate medicale
pentru slăbit, alcool medicinal, materiale
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injectabile de umplutura dermică, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente nutritive, suplimente
dietetice pe baza de propolis, suplimente
dietetice proteice, hârtie indicatoare pentru
scopuri medicale, hârtie indicatoare pentru
scopuri veterinare, suplimente dietetice pe baza
de lăptişor de matcă, vaccinuri, preparate
pe baza de vitamine, suplimente plasturi cu
vitamine, suplimente dietetice pe baza de
germeni de grâu, suplimente dietetice pe baza
de drojdie.
10. Analizoare pentru identificarea bacteriilor
utilizate în scopuri medicale, aparate pentru
testarea ADN şi ARN utilizate în scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, canule, catetere, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare, aparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
tuburi de drenaj pentru scopuri medicale,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, filtre pentru
razele ultraviolete, pentru scopuri medicale,
dispozitive de protecţie pentru deget utilizate
în scopuri medicale, forcepsuri, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru scopuri medicale, stimulatoare
cardiace, seringi hipodermice, pungi cu gheaţă
pentru scopuri medicale, dispozitive implantabile
de administrare subcutanată a medicamentelor,
injectoare pentru scopuri medicale, lanţete,
măşti utilizate de către personalul medical,
aparate şi instrumente medicale, aspiratoare
nazale, ace pentru scopuri medicale, aparate
pentru vite utilizate în obstetrică, aparate
utilizate în obstetrică, mese de operaţie,
oftalmometre, oftalmoscoape, sonde pentru
scopuri medicale, pulsometre, pompe pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, aparate de resuscitare,
sfigmotensiometre/aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale/sfigmomanometre, spirometre
(aparate medicale), scuipători pentru scopuri
medicale, stetoscoape, sonde chirurgicale,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, aparate
de testare pentru scopuri medicale/aparate
utilizate în analizele medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, termometre
pentru scopuri medicale, fire de sutură,
chirurgicale, raclete pentru curăţarea limbii,
apăsătoare de limbă, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, sonde uretrale, seringi
uretrale, seringi uterine, seringi vaginale, aparate

pentru măsurarea colesterolului, halate pentru
examinarea pacienţilor, glucometre/ dispozitive
pentru măsurarea nivelului de glucoza din sânge,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, măşti sanitare pentru scopuri
medicale, pungi de apă pentru scopuri medicale,
bandaje pentru susţinere.
35. Prezentarea produselor in mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, marketing cu public ţinta,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicare, servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare şi farmaceutice
şi pentru proviziile medicale.
44. Consiliere in domeniul sănătăţii, închirierea
de echipamente medicale.

───────

(210) M 2021 02434
(151) 24/03/2021
(732) DOGANAY GIDA SRL, STR.

DREPTĂŢII NR.35, CAMERA NR.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012542,
ROMANIA

(540)

SEKER&SUGAR
PASTRY CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
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sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 02435
(151) 24/03/2021
(732) PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL,

STR. PIAŢA PRESEI LIBERE NR.
1, CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE
22, 23, 52, 53, 54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SPECTACOLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:Roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
aplicații software descărcabile, programe
de calculatoare (software descărcabil), filme
cinematografice expuse, programe înregistrate
sau descărcabile pentru jocuri pe computer,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere cu
muzică descărcabile, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoane mobile, software înregistrat
sau descărcabil, aplicații software descărcabile,
software multimedia, reviste electronice, baze
de date computerizate, fișiere multimedia
descărcabile, fișiere digitale (podcast).
16. Cărți, calendare, cataloage, reviste
(publicații periodice), ziare, publicații periodice,
publicații periodice tipărite, tipărituri, buletine de
știri (materiale tipărite).

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, asistență în gestiunea afacerilor
sau a funcțiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, compilarea informațiilor în
baze de date computerizate, sistematizarea
informațiilor în fișiere electronice, realizare
de expoziții în scopuri comerciale, gestionare
de fișiere informatice, investigații pentru
afaceri, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, sondaje
de opinie, organizare și coordonare de
târguri comerciale, realizare de târguri și
expoziții comerciale virtuale online, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
închiriere de spații publicitare, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale.
38. Transmisia de fișiere digitale, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere electronică de știri, emisiuni de
știri (transmisii), servicii de agenții de știri
electronice, servicii ale agențiilor de știri pentru
telecomunicații, transmisie de știri și informații
de actualitate, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), transfer de date fără
fir prin telefonie mobilă digitală, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
transmisie de imagini prin rețele multimedia
interactive, transmisie de podcasturi.
41. Furnizare de programe de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, realizare de expoziții
cu scopuri educative, servicii de reporteri
de știri, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, furnizare de programe televizate
de știri, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, difuzare de reportaje de
către agenții de știri, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, furnizare
de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, servicii de programare
a știrilor în vederea transmiterii prin internet,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente educative, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1022

în scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, organizarea
și conducerea de colocvii, organizare de
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
servicii educative oferite de cluburi, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), producții de
film, televiziune și radio, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile.

───────

(210) M 2021 02436
(151) 24/03/2021
(732) KETTIS INVESTMENTS LIMITED,

TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SECUILOR NR. 12, BL. 35, SC. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ASTRUM DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────

(210) M 2021 02437
(151) 24/03/2021
(732) KETTIS INVESTMENTS LIMITED,

TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SECUILOR NR. 12, BL. 35, SC. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AUGUSTUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────
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(210) M 2021 02438
(151) 24/03/2021
(732) SC DROSERA COMSERV SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 17,
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD,
SATU NOU, 427042, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

NAVICELLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice care conțin fructe, coniac,
cidru, digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi
distilate, esențe alcoolice cu excepţia uleiurilor
esenţiale, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, lichioruri, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere, rom,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin.

───────

(210) M 2021 02439
(151) 24/03/2021
(732) KETTIS INVESTMENTS LIMITED,

TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SECUILOR NR. 12, BL. 35, SC. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AUGUSTUS DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────
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(210) M 2021 02440
(151) 24/03/2021
(732) KETTIS INVESTMENTS LIMITED,

TRUST OFFICES, 197 MAIN
STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BVI, 3540, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SECUILOR NR. 12, BL. 35, SC. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EVEREST DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 06.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Materiale de construcții metalice.
19. Materiale de construcții nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.

───────

(210) M 2021 02442
(151) 24/03/2021
(732) BIOKRAFT GROUP SRL, CALEA

RAHOVEI 266 - 268, ET. 1, CORP
1, AXELE C-D, STÂLPII 1-2,
CAMERA 02J, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU 5,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

COLICALMINPLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice,
de uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2021 02443
(151) 24/03/2021
(732) DOGANAY GIDA SRL, STR.

DREPTĂȚII NR. 35, CAMERA
NR. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
012542, ROMANIA

(540)

cesil PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 09.07.19

(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Rășini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută, adezivi pentru utilizare
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în industrie, chituri și alte produse de umplere,
produse chimice destinate industriei, siliconi.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
compusi din cauciuc siliconic.
21. Articole de bucătărie și veselă, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, perii (cu excepția
pensulelor), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, forme pentru bucatarie, forme
pentru flansuri si prajituri, forme pentru vafe.

───────

(210) M 2021 02444
(151) 24/03/2021
(732) JCPM OPERATIONAL SRL, STR.

DR. FREDERIC JOLIOT-CURIE
NR. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PERGOLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurant şi bar, furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
servicii oferite de snack-baruri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
alimente şi bauturi în bistrouri.

───────

(210) M 2021 02446
(151) 24/03/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

Pampers premium
care OUR No.1 DIAPER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.09.01; 26.01.01; 26.11.01; 01.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Scutece pentru bebeluşi, scutece-pantalon
pentru bebeluşi, scutece-pantalon pentru
bebeluşii care învață să folosească toaleta.

───────
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(210) M 2021 02449
(151) 24/03/2021
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL

SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ET. 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCURESTI,
013322, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.04.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de alimente şi băuturi, servicii
în domeniul vânzării cu amănuntul de ziare,
reviste, cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
de produse de toaletă și igienă personală,
servicii în domeniul vânzării cu amănuntul de
jucării, cd-uri, dvd-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse din tutun, organizare,
punere în practică şi supraveghere de programe
de stimulare a vânzărilor şi fidelizare.
36. Servicii financiare, afaceri monetare,
asigurari, servicii de schimb valutar şi
servicii monetare, servicii financiare, şi anume
furnizarea de servicii electronice de transfer şi
tranzacţionare în diferite monede, servicii de
plată a facturilor, servicii care permit efectuarea
de tranzacţii cu cardul, servicii de plată şi primire

de sume de bani în calitate de agenţi, prelucrarea
pentru terți a plăților efectuate cu carduri de debit
sau credit, facilitarea de tranzacţii financiare
pentru terţi, furnizarea de servicii electronice de
plată mobilă pentru terți, servicii de consiliere,
consultanţă şi informare referitoare la toate
serviciile menţionate anterior.
41. Organizare de loterii, jocuri, jocuri de pariuri,
jocuri de noroc, organizare de concursuri
educative și servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 02453
(151) 24/03/2021
(732) POLUX EXPRESS FACTORY SRL,

STRADA IT.MOGA NR. 6, HALA
H3, SAT FUNDENI, COMUNA
DOBROIESTI, JUDEŢ ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.05.01; 29.01.15; 11.01.02

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, gri, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

26. Flori artificiale.
35. Regruparea, în avantajul tertilor, a unei
varietati de bunuri, in special: unelte şi ustensile
de mână, acţionate manual, tacâmuri, arme de
mână, cu excepţia armelor de foc, aparate de
ras, ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
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cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţi, sticlărie, porţelan şi
lut, flori artificiale (exceptând transportul lor)
permiţând clienţilor să vizualize şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2021 02454
(151) 24/03/2021
(732) SC ADEVARUL HOLDING SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZA,
NR.21, SECTOR 2, BUCURESTI ,
020331, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, STR. FRUNTE
LATA NR. 7, BL. P14A, SC. 1, P., AP.
3, SECTOR 5, BUCURESTI , 050684,
ROMANIA

(540)

CLICK!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii tipărite şi reviste (publicaţii
periodice).
35. Publicitate prin intermediul emisiunilor de
televiziune, prin reţele de telecomunicaţii radio,
electrice, relee telefonice, satelit, cablu, poştă
electronică, teletext, fax, aflate în proprietate sau
închiriate.
38. Difuzarea emisiunilor de televiziune prin
reţele de telecomunicaţii radio, electrice, relee
telefonice, satelit, cablu, poştă electronică,
teletext, fax, aflate în proprietate sau închiriate.
40. Servicii de procesare şi imprimare
tehnologică.
41. Servicii de realizare ale emisiunilor de
televiziune redacţionale, producerea emisiunilor
de televiziune tip "magazin", montaj de benzi
video, producţii de filme, bandă video, dezbateri
în direct în studio, talkshow-uri, film, servicii de
editare, servicii de reporter, înregistrări, filmări,
foto, video, audio.

───────

(210) M 2021 02455
(151) 24/03/2021
(732) CONSTANTIN ZDROB, STR.

BÂRSEI NR.1A, JUDEŢ BRAŞOV,
CODLEA, 500198, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR.9 MAI NR.4, SC.D, AP.3, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, 500209, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

EXOTIC MARKET

(531) Clasificare Viena:
05.01.12; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, pãsãri şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gãtite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouã, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grãsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahãr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, fãinã şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetãrie, îngheţatã,
miere, sirop de melasã, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.
35. Afaceri comerciale şi gestionarea acestora,
administraţie comercială, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ prin magazine
şi lanţuri de magazine, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
comercializare, servicii de achiziţie pentru terţi.

───────
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(210) M 2021 02457
(151) 24/03/2021
(732) JULIA PODIATRY CLINIC S.R.L.,

STR. LUNGA, NR. 234, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TALONETE JULIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Talonete de uz ortopedic, branturi pentru
tratamentul corectiv al afecţiunii labei piciorului.

───────

(210) M 2021 02461
(151) 24/03/2021
(732) ASY SISTEMS APG SRL, STR.

VIILOR NR. 641, JUD. TIMIŞ,
GIARMATA, 307210, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

FLUXONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Sisteme de supraveghere video, sisteme de
alarmă, interfoane, sisteme de automatizare
pentru case, rețele de calculatoare.
35. Publicitate online.
37. Instalarea sistemelor de securitate, servicii
de instalații electrice.

───────

(210) M 2021 02493
(151) 25/03/2021
(732) IOANA HOLT, STR. SAMUIL

MICU-KLEIN NR 1-3, AP. 25,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Bookd Homes
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

MICU-KLEIN NR 1-3, NR. 25,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540) Airinvest
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02496
(151) 25/03/2021
(732) KEYC.EUROPE SRL, CALEA

VITAN NR.9, BL.V6, SC.2, AP.64,
ET.6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031281, ROMANIA

(540)

KEYC.EUROPE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

43. Servicii de cazare temporară.
───────

(210) M 2021 02495
(151) 25/03/2021
(732) IOANA HOLT, STR. SAMUIL
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3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
îngrijirea animalelor, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, abrazivi, preparate pentru curăţare
şi odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie.

───────

(210) M 2021 02526
(151) 26/03/2021
(732) DAR AL DAWA PHARMA SRL,

STR. CLAUDIU NR. 7, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IBUGESIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate medicale.

───────

(210) M 2021 02531
(151) 26/03/2021
(732) E-B OPTICA EUGEN S.R.L., BDUL.

G-RAL ION DRAGALINA NR.19,
ET.P, SAD 1, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR.33, ET.1, AP.7,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Optica Eugen

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.04

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea vânzărilor, furnizarea de
informații despre vânzarea de produse, servicii
de promovare a vânzărilor, servicii de gestionare
a vânzărilor, promovarea comercială.
44. Servicii de oftalmologie, furnizarea de teste
de vedere (servicii medicale), servicii de testare
a vederii (opticieni), servicii de control al vederii,
servicii prestate de opticieni, montarea de lentile
optice, servicii medicale, efectuarea examenelor
medicale, servicii de imagistică optică pentru
diagnosticare medicală.

───────

(210) M 2021 02532
(151) 26/03/2021
(732) ALEXANDRU CRISTIAN

SZENTLASZLOI, STR.
TRAIAN NR. 15/44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
439261, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

DUALSTORE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Telefoane mobile, căști, căști stereo, căști
audio, tablete, tablete grafice, tablete digitale,
tablete grafice digitale, huse pentru tablete,
tastaturi pentru tablete.
12. Trotinete (vehicule), trotinete cu pedale
(vehicule).
28. Trotinete (jucării).

───────
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(210) M 2021 02533
(151) 26/03/2021
(732) NIKA MULTICOMPANY SRL, SOS.

MIHAI BRAVU, NR. 327, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

K KaTHODe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru mișcare
și manevrare, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-
unelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare, pompe, compresoare și suflante,
roboți industriali, generatoare de curent, roboți
de uz industrial, roboți folosiți în industrie,
mașini de spălat, accesorii pentru aspiratoare
de praf, pentru pulverizare de parfumuri și
dezinfectante, aparate automate de curățare
a piscinelor, aparate de curățat cu aburi,
aparate de uscat rufe fără încălzire, aparate
electrice de bătut covoare, aparate pentru spălat,
aspiratoare, mașini de cusut, mașini de ambalat
sau de împachetat, pistoale de lipit electrice,
ascuțitori electrice, mașini de ascuțit, mașini
de ascuțit cuțite, mașini de tuns iarba, clești
(instrumente), șurubelnițe electrice, bormașini
robotizate electrice de mână, distribuitoare de
săpun, storcătoare de fructe, mașini și mașini-
unelte de urgență și salvare, accesorii cu
capăt pentru uneltele electrice, ventilatoare
pentru motoare, dispozitive de tuns (acționate
electric) pentru animale, dispozitive mecanizate
de hrănire pentru animale, mașini de pieptănat
pentru tunderea animalelor, mașini de tuns

animale, mașini și aparate de procesat și
preparat alimente și băuturi.
8. Fiare de călcat, instrumente manuale de
urgență și salvare, arme ascuțite și contondente,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri), mașini de tuns, mașini electrice de tuns,
clești, șurubelnițe, ondulatoare pentru gene,
ondulatoare electrice pentru păr, aparate de
ras electrice și neelectrice (ustensile de mână),
aparate de bărbierit electrice și neelectrice
(ustensile de mână), aparate de epilat electrice
și neelectrice (ustensile de mână), aparate
laser pentru epilare, altele decât cele de
uz medical, plăci electrice de întins părul,
aparate pentru aranjarea părului electrice și
neelectrice (ustensile de mână), dispozitive
electronice utilizate pentru exfolierea pielii,
dispozitive electrice de curbat gene, pensete,
ondulator electric de păr, foarfece (ustensile
de mână), instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, foarfece de uz personal (electrice
și neelectrice), aparate de tuns părul, electrice
și acționate cu baterii, mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, pieptene pentru contur
barbă, pensete pentru îndepărtarea părului,
lame de ras, pile electrice pentru unghiile
animalelor, foarfece electric de tuns pentru
animale (instrument manual), aparate de tuns
animale (ustensile de mână), unelte pentru
agricultură, grădinărit și peisagistică (acționate
manual).
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea vitezei,
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aparate pentru înregistrarea timpului, logger
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, incarcatoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru aparate de
fotografiat, încărcătoare usb, căști, căști in-ear,
cutii pentru căști, bureți pentru căști, casti fara fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare, laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri
pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe
pentru cabluri electrice, cabluri electrice de
încărcare, baterii, baterii reîncărcabile, routere
usb fără fir, amplificatoare de semnal fără
fir, mouse-uri de calculator fără fir, căști

fără fir pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, baterii
externe, suporturi de înc ărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu autodevelopare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate
de miș care, telecomenzi multifuncționale,
stații de andocare pentru playere audio
digitale, stații de andocare pentru telefoane
inteligente, sisteme de vizualizare video,
sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de divertisment pentru mașini (ice), sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, detectoare de fum,
camere video de supraveghere, sisteme de
supraveghere video, roboți pentru supraveghere
de securitate, senzori de mișcare, tastaturi,
tastaturi fara fir, mouse-uri (informatică),
suporturi de mouse, dispozitive periferice
de calculator, componente de calculator
periferice fără fir, dispozitive periferice pentru
reproducerea de date, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
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unități de hard disk, drivere pentru dispozitive,
unități de stocare (ssd), mijloace de stocare
electronice, dispozitive cu memorie pentru
stocare, conținut media, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, adaptoare pentru
cabluri, cabluri adaptoare (electrice), brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, cabluri pentru transmisia
de date, folii de protecție adaptate pentru
ceasuri inteligente., alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, filtre pentru
măști respiratorii (nonmedical), termometre,
termometre cu infraroșu, emițătoare, emițătoare-
receptoare, emițătoare și receptoare wireless,
routere wireless, baterii solare, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instalații fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, panouri solare, structuri
de panouri solare, echipament și accesorii
pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), componente electrice și electronice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, aparate de copiere, cabluri
de semnal pentru it/av și telecomunicații,
aparate fotografice, calculatoare, televizoare,
căști audio, căști fără fir, stabilizatoare
de tensiune, microfoane, discuri pentru
jocuri video, tensiometre, prelungitoare cu
prize multiple, alarme acustice, senzori
de parcare pentru vehicule, mănuși de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
distribuitoare electrice, proiectoare, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
lasere, oglinzi (optică), adaptoare ethernet,
sonerii electrice, protecții dentare pentru
sport, zgărzi electronice de dresaj pentru
animale, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, ochelari, ochelari antireflex, ochelari
de soare, ochelari de soare pentru animale de
companie, rame foto digitale.
11. Uscătoare de păr, accesorii de reglare
și siguranță pentru instalații de apă și gaz,
aparate de iluminat și reflectoare, aparate pentru
bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre

pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, becuri cu led, becuri de iluminat,
lămpi solare, lămpi cu raze solare ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, benzi cu led, spoturi,
lanterne solare, lanterne reîncărcabile, lanterne
de iluminat, instalații luminoase, lumini electrice
pentru decorațiuni festive, ghirlande luminoase
pentru decorațiuni festive, lumini ambientale,
proiectoare de lumină, corpuri de iluminat, veioze
de noptieră, felinare, proiectoare de lumini laser,
încălzitoare de ceară pentru epilat, vaporizatoare
faciale (saune), frigidere, cuptoare, hote de
extracție pentru aragazuri, aragazuri cu gaz
pentru uz casnic, ventilatoare de aer condiționat,
dispozitive de inducție a aerului (aer condiționat).
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, cădițe pentru
bebeluși, căzi, dispozitive pentru săpun lichid,
coșuri pentru prosoape, distribuitoare pentru
cosmetice, dozatoare pentru șampon, dozatoare
de săpun, dozatoare de gel de duș,
recipiente pentru săpun, pulverizatoare de
uz casnic, aspersoare, duze pentru furtunuri,
mănuși de grădinărit, jardiniere, stropitori,
vaze, distribuitoare de săpun, aplicatoare
cosmetice, storcătoare pentru sucuri de fructe,
borcane, irigatoare orale, altele decât cele
pentru uz stomatologic, irigatoare parodontale
(neelectrice) pentru uz personal, periuțe de
dinți, capete pentru periuțe de dinți electrice,
truse de îngrijire dentară conținând periuțe
de dinți și ață dentară, perii electrice (cu
excepția celor care sunt părți de mașini),
aparate pentru răspândirea aerosolilor (altele
decât cele folosite în scopuri medicale), aparat
de masaj pentru pielea capului, articole pentru
curățarea dentară, acvarii și vivarii, articole
pentru controlul dăunătorilor și paraziților,
piepteni pentru animale, boluri pentru hrănirea
și adăparea animalelor de companie, colivii
pentru păsări, dispozitive neelectrice pentru
curățarea lăbuțelor animalelor de companie,
piepteni pentru animale domestice, recipiente
de băut pentru animale, perii pentru animale
de companie, mănușă de toaletat animale de
companie, litiere pentru animale de companie,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
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animalelor, vase de mâncare pentru animale de
casă, cârpă pentru ochelari.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și părți ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, lenjerie intimă și de noapte.
28. Console de jocuri, jocuri video portabile,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă, jocuri de societate,
aparate de interior pentru fitness, aparate pentru
obținerea unei bune condiții fizice (de uz
nemedical), aparate pentru tonifierea corpului
(exerciții fizice), aparate pentru culturism,
aparate pentru antrenamente (exerciții fizice),
jucării pentru animale.
34. Articole pentru fumători, pe bază de tutun,
chibrituri, tutun și produse de tutun inclusiv
înlocuitori de tutun, vaporizatoare personale și
țigarete electronice, și arome și soluții pentru
acestea, fitiluri pentru brichete, brichete pentru
fumători.

───────

(210) M 2021 02535
(151) 27/03/2021
(732) THK THEO KITE SRL, STR.

M4, NR. 2, JUD. CONSTANŢA,
NAVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA
THEODOR IONASCU, STR.
M4, NR. 2, JUD. CONSTANŢA,
NAVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

3M Aura

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Instrumente ajutătoare pentru sex,
dispozitive pentru protecția auzului, aparate
și instrumente medicale și veterinare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, masti de protectie
respiratorie.
35. Servicii de agenție de import cu măști
de protecție respiratorie, servicii de agenție
de import-export cu măști de protecție
respiratorie, .servicii de comerț online măști
de protecție respiratorie, servicii de comerț
cu amănuntul măști de protecție respiratorie,
servicii de comert cu ridicata măști de protecție
respiratorie.

───────

(210) M 2021 02536
(151) 27/03/2021
(732) CISEO REGISTRAR SRL, STR.

APOLLO, NR. 3, BL. 214, SC. B,
AP. 24, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
500338, BRAȘOV, ROMANIA
LAVINIA-MIHAELA MARIN, STR.
APOLLO, NR. 3, BL. 214, SC. B,
AP. 24, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CISEO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate si instrumente stiintifice, de
cercetare, navigatie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optica, cantarire,
masurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare si invatare, aparate si
instrumente pentru conducerea, distributia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distributiei sau utilizarii energiei
electrice, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descarcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care functioneaza cu fise, publicaţii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1034

electronice si materiale didactice electronice
descărcabile, inclusiv materiale de instruire /
training / coaching şi pentru cursuri online
pentru bunele practici internaţionale şi naţionale
în diverse domenii de activitate, publicaţii
electronice şi materiale didactice electronice
descărcabile, inclusiv materiale de instruire /
training / coaching şi pentru cursuri online
în domeniul dezvoltării personale, soft skills,
management, ledearship, vânzări şi alte teme
şi domenii, inclusiv domenii tehnice, programe
de calculator, inregistrate, programe de operare
pe calculator, inregistrate, componente software
pentru calculator, inregistrate, aplicatii software
pentru calculator, descarcabile, fisiere de muzica
descarcabile, fisiere de imagini descarcabile,
platforme software de calculator, inregistrate
sau descarcabile, panouri informative cu afisaj
electronic, publicatii electronice, descarcabile.,
programe de calculator, descarcabile.
16. Tiparituri, fotografii, materiale didactice
si educative, carti, albume, cataloage,
diagrame, formulare, tiparite, reproduceri
grafice, reprezentari grafice, registre, reviste,
publicatii periodice, manuale, ghiduri, buletine
informative, brosuri, ilustratii, publicatii tiparite,
schiţe (tipărite), publicatii si materiale didactice
de instruire (tipărite) pentru bunele practici
internationale si nationale in diverse domenii
de activitate, publicatii si materiale didactice
(tipărite) de instruire in domeniul dezvoltarii
personale, soft skills, management, ledearship,
vanzari si alte teme si domenii, inclusiv
domenii tehnice, publicatii si materiale didactice
(tipărite) de instruire pentru toate standardele
internationale si nationale (managementul
calitatii, de mediu, SSM, securitatii informatiei,
sigurantei alimentare, riscului, satisfactiei
clientului, inovare, schimbare, continuitatea
afacerii, rezilienta si alte sisteme de
management, de personal sau de produse).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
servicii de intermediere comerciala pentru
diverse produse si servicii, servicii de
intermediere comerciala a serviciilor de
certificare, inclusiv in domeniul standardelor
internationale si nationale de management, de
personal, de produse si de servicii, servicii
de intermediere comerciala a serviciilor de
instruire si a cursurilor de formare profesionala,
inclusiv in domeniul standardelor internationale
si nationale de management, de personal, de
produse si de servicii, servicii de intermediere
comerciala a serviciilor de audit in domeniul
standardelor internationale si nationale, servicii
de intermediere comerciala a serviciilor de

consultanta, inclusiv in domeniul standardelor
internationale si nationale de management, de
personal, de produse si de servicii, servicii
de intermediere a serviciilor de implementare
a standardelor internationale si nationale de
management, de personal, de produse si servicii,
servicii profesionale care acorda ajutor direct
in operatiunile sau functiile unei intreprinderi
comerciale (lucrări de birou), servicii prestate
cu scopul de a contribui la functionarea sau
managementul unei intreprinderi comerciale, de
a contribui la managementul afacerilor sau
la indeplinirea functiilor comerciale ale unei
intreprinderi industriale sau comerciale, serviciile
prestate de catre firmele de publicitate care
se ocupa in principal de comunicari publice,
declaratii sau anunturi prin toate mijloacele
de difuzare si cu privire la toate tipurile de
bunuri sau servicii, servicii de reunire, in
folosul tertilor, a unei game variate de bunuri
si servicii, cu exceptia transportului acestora,
permitand clientilor sa vada si sa cumpere
in mod convenabil aceste bunuri si servicii,
prin intermediul cataloagelor cu cu comanda
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, servicii publicitare,
de marketing si promotionale, de exemplu,
distribuirea de mostre, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea si publicarea de texte
publicitare, servicii de relatii publice, servicii
care constau in inregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicarilor si inregistrarilor scrise, lucrari de
birou, pregatirea documentatiei, auditare, servicii
de cercetare de piata si business research,
servicii de gestionare a fisierelor informatice,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenta administrativa pentru
a raspunde la cererile de oferta / asistenta
administrativa pentru a raspunde la cererile
de propuneri (RFP), servicii de agentie
de publicitate, inchirierea spatiului publicitar,
inchirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, productia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor(functii de
birou), asistenta in managementul afacerilor,
chestionare / intrebari privind afacerile,
auditul afacerilor, consultanta in organizarea
si managementul afacerilor, consultanta in
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienta afacerilor, evaluari ale afacerilor,
investigatii privind afacerile, consultanta in
organizarea afacerilor, cercetari privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanta profesionala in afaceri,
oferirea de informatii in domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
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de servicii indepedente, furnizarea de informatii
de afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de agentie de informatii comerciale, asistenta
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informatii comerciale si consiliere
pentru consumatori in alegerea bunurilor
si serviciilor, administrare comerciala privind
licentierea bunurilor si serviciilor apartinand
tertilor, oferirea de informatii de contact
comerciale si de afaceri, servicii de intermediere
comerciala, compilarea de informatii in baze
de date computerizate, consultanta privind
strategiile de comunicare in relatiile publice,
consultanta privind strategiile de comunicare in
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de informatii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing in
cadrul editarii produselor software, servicii de
relatii media, servicii de comunicatii corporative,
machetare pentru promotiile publicitare sau de
vanzari, negocierea si incheierea de tranzactii
comerciale pentru terti, negocierea contractelor
de afaceri pentru terti, publicitate online
pe o retea de calculatoare, furnizarea unei
piete comerciale online pentru cumparatorii si
vanzatorii de bunuri si servicii, servicii de
externalizare(asistenta de afaceri), consultanta
in domeniul managementului personalului,
prezentarea produselor si serviciilor in mediile
de comunicare, in scopuri de comercializare
cu amanuntul, servicii de achizitie pentru
terti (achizitionarea de bunuri si servicii
pentru alte afaceri), relatii publice, publicarea
de texte publicitare, optimizarea traficului
site-urilor web, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor in scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
promovarea vanzarilor pentru terti, scrierea de
scenarii in scopuri de publicitate, marketing
cu public tinta, servicii de telemarketing,
transcrierea comunicarilor (functii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizareasi mentinerea datelor in
bazele de date computerizate, actualizarea si
mentinerea informatiilor in registre, optimizarea
motoarelor de cautare pentru promovarea
vanzarilor, servicii de asistenta comerciala si
negocierea de contracte comerciale pentru altii,
analiza pretului de cost, servicii de agentii de
servicii.

inchirierea timpului de acces la retelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, comunicatii prin telefon,
comunicatii prin telefoanele celulare, comunicatii
prin terminalele de calculator, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor si imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicatii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, furnizarea
de informatii in domeniul telecomunicatiilor,
furnizarea de camere de chat pe internet,
trimiterea de mesaje, servicii de agentie
de presa, furnizarea de forumuri online,
servicii de pager(radio, telefon sau alte
mijloace electronice de comunicare), servicii
de teleconferinta, transmiterea e-mailurilor,
transmiterea felicitarilor online, transmiterea
fisierelor digitale, transmisia video la cerere.
41. Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale,
servicii de educatie pentru persoane fizice
si juridice, sub toate formele, servicii care
constau in toate formele de educatie
sau instruire, servicii al caror scop este
prezentarea operelor literare, publicului, in scop
educational, servicii de traducere si interpretare
lingvistica, rezervarea biletelor si rezervari
pentru evenimente educationale, organizarea
si sustinerea conferintelor, transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informatii in
domeniul educatie, examinari referitoare la
educatie, servicii educationale furnizate de
scoli, tehnoredactare computerizata electronica,
organizarea si sustinerea unor forumuri
educationale, servicii de punere in pagina,
altele decat pentru scop publicitar, publicarea
online a cartilor si jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicatii electronice,
nedescarcabile, furnizarea online de muzica,
nedescarcabila, furnizarea online de imagini
video, nedescarcabile, publicarea de texte, altele
decat textele de publicitate, publicarea cartilor,
organizarea si sustinerea de seminarii, predare /
servicii educationale/ servicii de instruire,
ghidare vocationala (consiliere educationala sau
de instruire), organizarea si sustinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele
decât cele publicitare, traducere, servicii de
agentie de bilete, inregistrarea pe casete video,
instruire practica, prezentarea prestatiilor live,
servicii de studiouri de inregistrare, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
in scopuri de publicitate sau culturale,
subtitrare, servicii de instruire, cursuri si
seminarii in domeniul standardelor internationale
si nationale (managementul calitatii, de

38. Servicii de telecomunicatii, transmiterea de
 fisiere  digitale  si  e-mail, furnizarea  accesului 
utilizatorilor la reteleleglobale de calculatoare, 
trasmiterea  de  video la  cerere 
(video-on-demand), furnizarea de
camere de chat pe internet si forumuri online,
servicii de teleconferinte si videoconferinte,
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mediu, ssm, securitatea informatiei, siguranta
alimentara, satisfactia clientului, inovare,
schimbare, continuitatea afacerii, rezilienta si
alte sisteme de management, de personal
sau de produse), bunelor practici in diverse
domenii de activitate, dezvoltarii personale,
managementului, leadershipului, vanzarilor
si publicarea si distribuirea materialelor
educationale in legatura cu acestea.
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industriala si design industrial, servicii de
control si autentificare a calitatii, proiectarea
si dezvoltarea de componente hardware si
software ale calculatorului.
servicii de programare pe calculator pentru
protectia software-ului, servicii de consultanta
in domeniul securitatii calculatoarelor si a
internetului, precum si de criptare a datelor,
consultanta in proiectarea site-urilor web, design
grafic pentru materiale promotionale, scriere
tehnica, servicii ale inginerilor si oamenilor
de stiinta care efectueaza evaluari, estimari,
cercetari si rapoarte in domeniile stiintifice si
tehnologice, inclusiv consultanta tehnologica,
proiectare de software pentru calculatoare,
inchirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanta software
pentru calculatoare, consultanta in securitatea
informatica, consultanta in domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic in format electronic, conversia datelor
si a programelor pentru calculator, alta decat
conversia in format fizic, cercetare in domeniul
cosmeticii, crearea si mentenanta site-urilor web
pentru terti, crearea si proiectarea pentru terti de
indexuri de informatii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informatiei)
consultanta in securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, digitalizarea documentelor
(scanare), stocarea electronica a datelor,
audit energetic, inginerie, consultanta in
domeniul tehnologiei informatiei (IT), furnizarea
de informatii in legatura cu tehnologia
calculatoarelor si programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanta in securitatea
internetului, mentenanta software-ului pentru
calculatoare, servicii externalizate furnizate in
domeniul tehnologiei informatiei, platforma ca
serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de carti de vizita, cercetare
in domeniul tehnologiei de telecomunicatii,
design grafic pentru materialele promotionale,
controlul calitatii, cercetarea si dezvoltarea de

produse si servicii noi pentru terti, cercetare
in domeniul protectiei mediului, furnizarea de
informatii stiintifice, consiliere si consultanta cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare stiintifice, cercetare stiintifica,
software ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de
software in cadrul publicarii de software,
efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, consultanta tehnologica, consultanta
in tehnologia telecomunicatiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protectia fizica a bunurilor materiale
si a persoanelor, servicii personale si sociale
prestate de terti pentru a satisface nevoile
persoanelor.
inspectia fabricilor in scopuri de siguranta,
consultanta in proprietate intelectuala,
managementul drepturilor de autor, licentierea
proprietatii intelectuale, monitorizarea drepturilor
de proprietate intelectuala in scopuri de
consiliere juridica, licentierea software-ului de
calculator (servicii juridice), servicii de retele
de socializare online, servicii de pregatire a
documentelor juridice, administrarea juridica
a licentelor, servicii juridice in legatura cu
negocierea contractelor pentru terti, consiliere
juridica pentru a raspunde la cererile de
oferta / consiliere juridica pentru a raspunde la
cererile de propuneri (RFP), licentiere (servicii
juridice) in cadrul publicarii de software, servicii
de monitorizare juridica, consultanta juridica
referitoare la cartografierea brevetelor, servicii
de reprezentare juridica, auditare a conformitatii
de reglementare, auditare a conformitatii juridice.

───────
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(210) M 2021 02538
(151) 28/03/2021
(732) ALEXANDRU EGRI, STR. MATEI

VOIEVOD NR. 26, BUCURESTI,
010033, ROMANIA

(540)

Barcelona QUALITY MUSIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

15. Instrumente muzicale, pupitre pentru partituri
și stative pentru instrumente muzicale, baghete
de dirijor.

───────

(210) M 2021 02543
(151) 29/03/2021
(732) IT SCHOOL SRL, B-DUL G-RAL

ION DRAGALINA, 27, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

TechEvents

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 01.15.11; 24.17.02; 27.05.01;
27.05.08

(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 02564
(151) 29/03/2021
(732) FERTISOL SRL, STR. VASILE

ALECSANDRI NR. 16A, JUD.
SUCEAVA, SIRET, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

terrAgricola

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Turbă (îngrășământ), ghivece de turbă pentru
horticultură, medii de cultură de mucegai,
cu substrat de turbă, turbă care conține
oligoelemente, folosită pe post de compost,
turbă pentru cultivarea semințelor, turbă sub
formă de compost, turbă tratată chimic
folosită în agricultură, turbă tratată chimic
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folosită în horticultură, turbă tratată chimic
pentru utilizare în grădinărit, agenți naturali
și sintetici pentru creșterea plantelor, agenți
nutritivi pentru plante, biostimulante pentru
plante, biostimulente, și anume stimulente
pentru creșterea plantelor, fertilizatori pentru
plante, îngrășământ pentru plante crescute în
ghiveci, hormoni pentru plante (fitohormoni),
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte pentru
plante de interior, microorganisme folosite la
stimularea creșterii plantelor, oligoelemente
(preparate pe bază de - pentru plante),
preparate chimice pentru prevenirea infecțiilor
patogene la plante, preparate fertilizate din lână
minerală pentru creșterea plantelor, preparate
minerale folosite ca alimente nutritive pentru
plante, preparate pentru fortificarea plantelor,
preparate pentru hrănirea plantelor, preparate
pentru întărirea plantelor, preparate pentru
protejarea plantelor contra agenților patogeni,
preparate pentru reglarea creșterii plantelor,
produse chimice folosite la prevenirea efectelor
dăunătoare ale mediului asupra plantelor,
produse chimice folosite la tratamentul în
urma efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice pentru tratarea
bolilor plantelor, produse pentru stimularea
creșterii plantelor, sol artificial pentru cultivarea
plantelor, sol artificial pentru cultivarea plantelor
realizat din materiale minerale, sol artificial
pentru cultivarea plantelor realizat din materiale
plastice, sol pentru plante, soluții nutritive
care conțin oligoelemente pentru plante,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, substanțe nutritive pentru
plante, substanțe pentru creșterea plantelor,
substanțe pentru reglarea creșterii plantelor,
substraturi pentru plante.
31. Gazon/turbă naturală, turbă măcinată.

───────

(210) M 2021 02566
(151) 29/03/2021
(732) SC FLANDERS SRL, STR. AL.

MACEDONSKI NR. 6, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, 200383, DOLJ,
ROMANIA

(540)

FLANDERS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

27. Materiale de acoperit podelele, cu suprafața
dură.

───────

(210) M 2021 02568
(151) 29/03/2021
(732) RA JON FOOD, STR. GENERAL

DAVID PRAPORGESCU, NR. 14,
AP. 5, CAMERA NR. 1, SAT ROȘU,
JUDEŢ ILFOV, COMUNA CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

bodrum Turkish Kitchen

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 25.01.25;
06.07.04; 06.07.25; 07.01.12

(591) Culori revendicate:rosu, galben auriu,
auriu, portocaliu, rosu inchis, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, servicii
oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), organizare de mese
la hoteluri, pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1039

subcontractare, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale
de alimentație, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de ceainărie, servicii de
club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de terasă berărie, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servicii
în domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
băuturi alcoolice, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii oferite de snack-baruri, agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite
de case de vacanță, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, cazare temporară oferită
de ferme de agrement, furnizare de cazare
temporară ca parte a pachetelor de ospitalitate,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în apartamente
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în pensiuni, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, pensiuni, servicii de camping pentru
turiști (cazare), închiriere de case de vacanță,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
în case de odihnă pentru tineri, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),

consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații
de odihnă temporare pentru pasageri, închiriere
de camere, închiriere temporară de camere,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionare de
sosiri și plecări), servicii de schimb de locuri
de cazare (time-share), spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de centre comunitare pentru adunări și
întâlniri sociale, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizare de săli de conferințe,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
închiriere de săli de reuniune, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, servicii de
ospitalitate (cazare).

───────
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(210) M 2021 02601
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA, STR.
MIRON COSTIN NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR.33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Ruga Timișoarei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, divertisment, servicii de divertisment,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment muzical, divertisment radiofonic,
divertisment televizat, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, centru de joacă pentru copii
(divertisment, educație), organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri legate de muzica
jazz, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, servicii de festivaluri muzicale.

───────

(210) M 2021 02602
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA SRL,
STR. MIRON COSTIN NR.2,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR.33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Târgul de Crăciun
din Timișoara

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, divertisment, servicii de divertisment,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment muzical, divertisment radiofonic,
divertisment televizat, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, centru de joacă pentru copii
(divertisment, educație), organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri legate de muzica
jazz, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, servicii de festivaluri muzicale.

───────
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───────

(210) M 2021 02603
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA , STR.
MIRON COSTIN NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR.33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Târgul de Paște din Timișoara
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, divertisment, servicii de divertisment,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment muzical, divertisment radiofonic,
divertisment televizat, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, centru de joacă pentru copii
(divertisment, educație), organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri legate de muzica
jazz, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, servicii de festivaluri muzicale.

(210) M 2021 02604
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA, STR.
MIRON COSTIN NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR.33, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Festivalul Artelor Timișorene
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, divertisment, servicii de divertisment,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment muzical, divertisment radiofonic,
divertisment televizat, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, centru de joacă pentru copii
(divertisment, educație), organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri legate de muzica
jazz, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, servicii de festivaluri muzicale.

───────
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COLONEL LANGA NR. 17, ET.
1, JUD. IAŞI, IAŞI, 700065, IAȘI,
ROMANIA

(540)

tripfinder

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Publicații periodice tipărite în domeniul
turismului.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor.
36. Asigurare pentru cazare la hotel.
39. Servicii de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, organizarea de călătorii,
rezervări pentru călătorii, servicii de călătorii
aeriene, organizare de călătorii în străinătate,
servicii de rezervare pentru călătorii, servicii de
rezervări pentru călătorii, organizare de călătorii
cu avionul, organizare de călătorii de afaceri,
organizare de călătorii și croaziere, servicii de
planificare de călătorii.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, rezervare de
cazare la hotel, evaluare de cazare hotelieră,
servicii de cazare pentru vacanțe, servicii de
cazare pentru evenimente, organizare de cazare
pentru turiști, asigurare de facilități pentru târguri
(cazare).

───────

(210) M 2021 02630
(151) 31/03/2021
(732) MATEY TOYS, STR. GRIGORE

MANOLESCU, NR. 20, CORP
C, ET. 2, AP. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MATEYTOYS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie, accesorii
pentru haine de păpuși, accesorii pentru păpuși,
aeronave de jucărie, animale de jucărie, animale
de jucărie cu motor, aparate pentru jocuri, arme
de jucărie, arme ninja de jucărie, armură de
jucărie, avioane de jucărie, baloane (jucării),
baghete magice de jucărie, avioane de jucărie
cu telecomandă, bani de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), bastoane pentru
majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune (jucării),
figurine cu gât flexibil (jucării), figurine de acțiune
(jucării), figurine de jucărie, figurine de jucărie
care pot lua diferite forme, flori de jucărie,
fluiere (jucării), găleți (articole de joacă), garaje
de jucărie, goarne de jucărie, jocuri, jucării,
jucării care se suprapun, jucării comercializate
la set, jucării cu baterii, jucării cu apă, jucării cu

(210) M 2021 02626
(151) 31/03/2021
(732) PR MEDICAL EVENTS SRL, STR.
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cheiță, jucării cu roți, jucarii de desenat, jucării
de bambus, jucării cu telecomandă, jucării de
construit, jucării de construit care se îmbină,
jucării de călărit, jucării de exterior, jucării de
lemn, jucării de pluș, jucării de nisip, jucării
din lemn, jucării din metal, jucării din pânză,
jucarii inteligente, jucării din plastic, jucării din
pluș inteligente, jucării din plastic pentru baie,
jucării flexibile, jucării pentru copii, jucării pentru
apă, jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
sub formă de imitații de alimente, jucării robot
care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule
(jucării), machete de trenuri (jucării), machete
de structuri (jucării), machete de rachete de
jucărie, machete de motoare pentru automobile,
de jucărie, machete de mașini de jucărie cu
radio comandă, machete în miniatură de mașini
(jucării sau articole de joacă), machete de
elicopter (jucării), echipamente pentru locuri de
joacă, machete de jucării sub formă de mașini,
măști de jucărie, marionete, mașini automate
pentru jocuri, mașini de jucărie cu pedale,
mâncare de jucărie, mingi de joc, mingi pentru
jocuri, miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de
vânt de jucărie, moriști de vânt, paturi de
păpuși, pești de jucărie, personaje umane de
jucărie, piane de jucărie, personaje de jucărie
fantastice, piese de zmeu, piese de jucărie
pentru construit cu cuplaje, piste pentru machete
de vehicule (jucării), pistoale cu apă (articole de
joacă), pistoale cu aer comprimat (jucării), puști
de jucărie, puzzle-uri cub, puzzle-uri (jucării),
puzzle-uri, plastilină (jucării), plastilină de jucărie,
plastilină fosforescenta, pistoale de apă, pomi de
crăciun de jucărie, sănii (echipament recreativ),
săbii de jucărie, săgeți de jucărie, puzzle-uri
logice de manipulat, puzzle-uri mozaic, rachete
de jucărie, roboți de jucărie, săgeți și arcuri de
jucărie, seturi de asamblare de figurine (jucării),
seturi de baghete și soluție de făcut baloane
(jucării), seturi de bucătărie de jucărie, seturi de
chimie de jucărie, seturi de cusut de jucărie,
seturi de joacă cu figurine de jucărie, seturi de
jucării, seturi de jucării cu unelte de tâmplărie,
seturi de machete de avioane (jucării), seturi
de machete de mașini de curse (jucării), seturi
de machete de tren (jucării), seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși (jucării), seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construirea
de machete (jucării), seturi de tipărire de jucărie,
seturi de tren (jucării), sfori pentru zmeie, tablă
de șah sau de dame, titireze (jucării), ținte
(jucării), trambuline, ursuleți de pluș, vagoane de
jucărie, vehicule de jucărie cu scaune, vehicule
cu patru roți pentru copii (jucării), vehicule
(jucării), vehicule de jucărie pentru copii, vehicule

de jucărie pentru călărit, vehicule de jucărie
motorizate pentru călărit, xilofoane sub formă de
jucării muzicale, vehicule în miniatură turnate,
vehicule robot de jucărie care se transformă,
yoyo, zmeie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu:
accesorii de mobilier pentru păpuși, accesorii
pentru copt și gătit de jucărie, accesorii pentru
haine de păpuși, accesorii pentru păpuși,
aeronave de jucărie, animale de jucărie,
animale de jucărie cu motor, aparate pentru
jocuri, arme de jucărie, arme ninja de jucărie,
armură de jucărie, avioane de jucărie, baloane,
baghete magice de jucărie, avioane de jucărie
cu telecomandă, bani de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), bastoane pentru
majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
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jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie, marketing
promoțional, distribuirea de mostre de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale

promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 02631
(151) 31/03/2021
(732) NUTRIGIOS SRL, STR.

CURCUBEULUI NR. 3, BL. FD10,
SC. A, MANSARDA M1 CAMERA 1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NUTRIGIOS health & wellness

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 05.03.13; 24.17.02

(591) Culori revendicate:verde deschis, gri
închis, gri deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Ceai medicinal, uleiuri medicinale, băuturi
medicinale, ierburi medicinale.
35. Servicii de comerţ cu ceaiuri şi băuturi
medicinale.
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44. Sfaturi privind nutriţia şi dietă, servicii de
terapie, servicii de centru de sănătate.

───────

(210) M 2021 02632
(151) 31/03/2021
(732) LA FANTANA SRL, BD-UL GARII

OBOR NR. 8C, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI, NR. 7, ET 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SISTEMATH The water
purification path

(531) Clasificare Viena:
03.03.01; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Instalații pentru purificarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
pentru purificarea apei, de uz casnic, instalaţii
de purificare a apei pentru producere de
apa potabila, instalații pentru purificarea apei,
instalații industriale de tratare a apei, aparate de
distribuire a apei purificate și racite, distribuitoare
de apa, sterilizatoare de apa, rezervoare de
apa sub presiune, instalații de sterilizare chimica
(aparate de tratare a apei), instalații pentru
purificare, desalinizare și tratare a apei, aparate
pentru indepartarea calcarului din apa, aparate
de filtrare a apei, aparate de filtrare pentru
instalațiile de alimentare cu apa, membrane
pentru filtrarea apei, unitați de filtrare pentru
osmoza inversa (echipamente pentru tratarea
apei), aparate de tratare a apei, instalații de
tratare a apei, aparate pentru desalinizarea
apei, dispozitive și instalații pentru dedurizarea

apei, aparate pentru distribuirea de bauturi reci,
purificatoare electrice de apa, de uz casnic,
aparate de ozonizare a apei.
35. Marketing pentru evenimente de
divertisment, promovare de evenimente speciale
şi evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scopuri comerciale si scopuri
publicitare, servicii de promovare cu privire
la evenimente de divertisment, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, sondaje de opinie, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de relații cu publicul, prezentari de produse
și servicii de afișare a produselor, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de asistența
și consultanța pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu amanuntul și cu
ridicata de dozatoare de apa, aparate și mașini
de purificare a apei, cești fabricate din plastic,
farfurii din plastic, sticle din plastic, suporturi
pentru pahare din plastic, forme din plastic
pentru cuburi de gheața, vanzare prin licitație
publica, închiriere de automate de vânzare,
asistența in afaceri, management și servicii
administrative, prelucrarea administrativa a
datelor, servicii de redactare, servicii de
consultanța in afaceri, închiriere de mașini și
aparate de birou, servicii de vânzări la licitații
publice de apă, cafele, aparate de apă și cafea,
dozatoare de apă și cafea, cești fabricate din
plastic, farfurii din plastic, sticle din plastic,
suporturi pentru pahare din plastic, forme din
plastic pentru cuburi de gheața, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu aparate de
apa și cafea, dozatoare de apa și cafea, cești
fabricate din plastic, cani din plastic, farfurii din
plastic, sticle din plastic, suporturi pentru pahare
din plastic, forme pentru cuburi de gheața din
plastic, boluri din plastic, management de birou
și administrarea afacerilor.
39. Transport și livrare de bunuri, transport
de marfa și cargo și servicii de debarasare,
ambalarea și depozitarea marfurilor, servicii de
stocare in camere frigorifice, depozitare de
containere, închirieri de containere, închirierea
de congelatoare, depozitarea marfurilor,
depozitare de produse, ambalare de articole
pentru transport, servicii de ambalare.
40. Închirieri de filtre de apă, închiriere în sistem
leasing a echipamentelor de epurare a apei (cu
excepţia celor finanţate pentru achiziţie în rate
sau prin închiriere), închirieri de echipamente
pentru tratarea apei, închirieri de dispozitive
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pentru filtrarea apei, pentru uz comercial,
furnizare de informații despre închirierea de
aparate pentru purificarea apei, epurarea apei,
tratarea apei, regenerarea apei, controlul poluării
apei, tratarea și epurarea apei, servicii de
tratare (demineralizare) a apei, condiționarea
și purificarea aerului și a apei, închiriere de
echipamente pentru purificarea apei și a aerului.

───────

(210) M 2021 02633
(151) 31/03/2021
(732) ALINA TOMA, ALE.

PRIVIGHETORILOR NR. 82-84,
BL. F, ET. 5, AP. 5-3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Love BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roz (Pantone
2337C), gri (Pantone Cool Gray 7C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, analiză cosmetică, analiză de culori
(servicii prestate de esteticieni), aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, artă corporală, saloane
de coafură, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, epilat cu
ceară, frizerii pentru bărbați, furnizare de
informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de

frumusețe, furnizare de informații în materie
de frumusețe, manichiură, ondularea părului,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, saloane
de frumusețe, saloane de îngrijire a pielii, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, servicii de bronzare
cu aerograf, servicii de bronzare cu aerograf
pentru corpul uman, servicii de bronzare în
scopuri cosmetice (pentru oameni), servicii de
bărbierie, servicii de consultanță cu privire
la epilarea corporală, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de consultanță în materie de îngrijire
a frumuseții, servicii de epilare corporală cu
ceară pentru persoane, servicii de epilare cu
laser, servicii de frizerie, servicii de frizerie pentru
bărbați, servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de furnizare de instalații de băi de
soare, servicii de împletire a părului, servicii de
îndepărtare permanentă și reducere a părului,
servicii de manichiură la domiciliu, servicii
de manichiură și de pedichiură, servicii de
micropigmentare, servicii de ondulare a părului,
servicii de îndreptat părul, servicii de îngrijire
a frumuseții, servicii de îngrijire a unghiilor,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii de
întors genele, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de tratament cu microace, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
tratamente cosmetice pentru față și pentru corp,
servicii de tratamente de slăbire, servicii de
tratamente de înfrumusețare,în special pentru
gene, servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii furnizate de saloane
de slăbire, servicii oferite de saloane de
bronzat și de solarii, servicii pentru extensii
de gene, servicii pentru îngrijirea feței, servicii
pentru îngrijirea picioarelor, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru îngrijirea pielii
capului, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
terapeutice personale cu privire la regenerarea
părului, servicii de solar, spălarea părului cu
șampon, servicii de tratament cosmetic, servicii
de tratament cosmetic cu laser al venelor
varicoase, servicii de tratament cosmetic cu laser
pentru piele, servicii de tratament cosmetic cu
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laser pentru varicozități, servicii de tratament
cosmetic cu laser pentru îndepărtarea părului
nedorit, servicii de tratament cu laser pentru
creșterea părului, servicii de tratament pentru
păr, servicii de tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, servicii de tratamente cosmetice
pentru păr, servicii de tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de stilizare a sprâncenelor,
servicii de întreținere a sprâncenelor, servicii
de stilizare a genelor, servicii de aplicare a
genelor fir cu fir, servicii de întreținere gene,
pedichiura, epilare definitiva, servicii vânzare
produse cosmetice de înfrumusețare, vânzare
servicii de înfrumusețare

───────

(210) M 2021 02634
(151) 31/03/2021
(732) QOSMO HOTELS SRL, STR.

ZAHARIA STANCU NR 4, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

QOSMO AGHO

(531) Clasificare Viena:
24.17.08; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,

servicii de restaurant, bar, cafenea, lounge, în
cadrul hotelurilor.

───────

(210) M 2021 02638
(151) 31/03/2021
(732) PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL,

PIATA PRESEI LIBERE, NR. 1,
CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE
22, 23, 52, 53, 54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ASTROSENS

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 26.01.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de
reviste, aplicații software descărcabile,
fişiere cu imagini descărcabile, software
multimedia, înregistrări multimedia, programe
de calculator multimedia interactive, software
pentru streaming de multimedia, fișiere
digitale (podcast) descărcabile, podcast-uri
descărcabile.
38. Transmisie on-line de publicații electronice,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, transmitere de conținuturi multimedia
pe internet, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, difuzare
de programe radio și de televiziune, servicii de
podcasting, transmisie de podcasturi
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41. Publicare multimedia a publicațiilor
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare multimedia,
publicare multimedia a revistelor, publicarea de
materiale multimedia online, producție audio,
video și multimedia și fotografie, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, furnizare
de divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de evenimente educative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor
42. Găzduire de aplicații multimedia, găzduire
de conținut de divertisment multimedia,
proiectare și dezvoltare de produse multimedia,
stocare electronică de conținut multimedia de
divertisment, dezvoltare de software de aplicații
pentru livrare de conținut multimedia, găzduirea
de podcasturi
45. Servicii astrologice, prognoze astrologice,
consultanță astrologică, servicii astrologice și
spirituale

───────

(210) M 2021 02649
(151) 01/04/2021
(732) MAGIC SUSHI SRL, STR.

ZORILOR, NR. 25, ET. PARTER,
AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MAGIC Sushi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 17.02.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#171616), portocaliu (HEX #EB4F1C),
alb (HEX #FFFFFF)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, bufete
cu autoservire, baruri, organizare de mese la
hoteluri, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii în domeniul
gustărilor, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurant
washoku, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servire de băuturi alcoolice, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi, servicii
prestate de bucătari personali, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, snack-
baruri, închiriere de echipament de catering,
închirierea mașinilor de gătit

───────
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(210) M 2021 02672
(151) 01/04/2021
(732) VENDING ZONE S.R.L., SOS.

CHITILA, NR. 3, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA, NR. 23, BL. M106,
SC.4, ET. 4, AP. 117, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WOW REINVENT SHOPPING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
de produse diverse, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să le vadă și să
le cumpere în mod comod, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, al automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă, sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
vânzarea cu amănuntul a produselor
de larg consum, publicitate, marketing,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri, servicii de comparare a prețurilor,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstrații cu
produse, distribuirea de eșantioane și materiale

publicitare, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea diferitelor evenimente,
închiriere de automate de vânzare, închiriere de
automate de vânzare acționate cu fise, închiriere
de automate de vânzare acționate pe bază de
card, închirierea spațiului publicitar, închirierea
panourilor de afișaj, studii de piață, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizarea de expoziții/
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
prestate online de magazine de vânzare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 02673
(151) 01/04/2021
(732) VENDING ZONE S.R.L., SOS.

CHITILA, NR. 3, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA, NR. 23, BL. M106,
SC.4, ET. 4, AP. 117, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SELFSHOP SHOPPING
REINVENTED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 25.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
de produse diverse, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să le vadă și să
le cumpere în mod comod, prin intermediul
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magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, al automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă, sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
vânzarea cu amănuntul a produselor
de larg consum, publicitate, marketing,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri, servicii de comparare a prețurilor,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstrații cu
produse, distribuirea de eșantioane și materiale
publicitare, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea diferitelor evenimente,
închiriere de automate de vânzare, închiriere de
automate de vânzare acționate cu fise, închiriere
de automate de vânzare acționate pe bază de
card, închirierea spațiului publicitar, închirierea
panourilor de afișaj, studii de piață, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizarea de expoziții/
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
prestate online de magazine de vânzare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 02688
(151) 01/04/2021
(732) LIBRIS SRL, STR.

MURESENILOR, NR. 14, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LIBFEST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia

și fotografice, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, cărți audio
descărcabile, cărți electronice descărcabile, cărți
digitale pentru descărcare de pe internet,
cărți înregistrate pe bandă, serii de cărți
descărcabile pentru copii, huse de protecție
pentru cititoare de cărți electronice, cititoare
de cărți electronice, cărți înregistrate pe
disc, documente media descărcabile, filme
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
benzi desenate descărcabile, partituri
electronice, descărcabile, înregistrări sonore
descărcabile, aplicații software descărcabile,
cărți poștale descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, podcast-uri descărcabile, ziare
electronice descărcabile, buletine informative
descărcabile, rapoarte electronice descărcabile,
fotografii digitale descărcabile, înregistrări
video descărcabile, suporturi media educative
descărcabile, programe informatice utilitare
descărcabile, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
baze de date computerizate, conținut media
descărcabil, carduri de memorie USB,
casete preînregistrate, CD-i-uri pre-înregistrate
(compact discuri interactive), CD-ROM-uri pre-
înregistrate, DVD-uri preinregistrate, înregistrări
audio descărcabile, modele de realitate
virtuală descărcabile, publicații electronice
interactive descărcabile, publicații care pot
fi descărcate, software descărcabile, aplicații
software descărcabile, dicționare electronice
descărcabile, dispozitive audiovizuale și
fotografice, cinematografe de realitate virtuală
(VR), dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, DVD playere,
dispozitive pentru captarea și dezvoltarea
imaginilor, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), carduri cu
memorie read only (ROM), carduri de
memorie, carduri de memorie flash, carduri
de memorie secure digital (SD), carduri de
plastic codificate, carduri inteligente codificate,
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CD-uri goale, CD-uri audio, discuri cu
memorie, dispozitive de memorie, dispozitive
de memorie flash portabile, DVD-uri, memorii
optice, memorii electronice, memorie flash,
magnetofoane, înregistrări digitale descărcabile,
înregistrări de sunet descărcabile, memorii
USB, suporturi de date, stickuri de memorie,
suporturi de date electronice, suporturi de
stocare a datelor, suporturi digitale de
înregistrare, unități de stocare hibride (SSHD),
unități flash USB cu microconectoare USB
compatibile cu telefoanele mobile, video discuri,
unități de stocare (SSD), unități de hard
disk, benzi înregistrate, discuri compacte
înregistrate, discuri preînregistrate, fișiere de
date înregistrate, suporturi de înregistrare
(optice), orare electronice descărcabile,
holograme, repertoare electrice sau electronice
descărcabile, suporturi de date magnetice pre-
înregistrate, înregistrări magnetice, magneti,
aparate audio-vizuale, difuzoare inteligente,
aparatură audio, boxe, căști, casetofoane,
căști pentru muzică, căști audio, căști fără
fir, difuzoare, echipamente de audio portabile,
microfoane, MP3-playere, telefoane, ceasuri
inteligente, ceasuri computerizate cu funcție
de recunoaștere a amprentei, dispozitive de
comunicații portabile, sub formă de ceasuri de
mână, instrumente pentru măsurarea timpului
(exceptând ceasuri și ceasornice), discuri
(înregistrări audio), clipuri video preînregistrate
descărcabile, discuri înregistrate cu conținut
video, discuri înregistrate cu conținut audio,
documente informatice în format electronic,
fișiere digitale (podcast), înregistrări multimedia
descărcabile, imagini holografice descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), muzică
digitală descărcabilă, manuale de instruire în
format electronic descărcabile, manuale cu
instrucțiuni în format electronic descărcabile,
manuale de pregătire sub formă de
programe de calculator descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat
descărcabile, reviste electronice descărcabile,
transmisii video, tablete, terminale multimedia,
transmițătoare optice, playere multimedia,
videoproiectoare, televizoare, sisteme home
cinema, retroproiectoare, receptoare video,
rame foto digitale, proiectoare de imagini,
calculatoare, calculatoare portabile, laptopuri,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, software
educational, aparate de traducere în limbi
străine.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie

și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic, cărți,
cărți pop-up, ambalaje pentru cărți, tipărituri,
papetarie imprimata, articole de papetărie, cărți
educative, cărți de bucate, cărți poștale și cărți
poștale ilustrate, cărți de povești, cărți de colorat,
hârtie pentru ambalarea cărților, suporturi-presă
pentru cărți, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole de papetărie și materiale
educative, agende, cărți de joc cu întrebări
(tipărituri), carnețele pentru notat punctele la
jocurile pe echipe, serii de cărți cu indicii
pentru jocuri pe calculator (tipărituri), ghiduri
de strategie sub formă de reviste de jocuri de
cărți, ghiduri de strategie pentru jocuri de cărți,
ghiduri de strategie pentru jocuri video, ghiduri
de strategie pentru jocuri pe calculator, cărți
de muzică, cărți tipărite în domeniul educației
muzicale, port-stilouri, cerneală pentru stilouri,
stilouri (articole de scris), cutii pentru stilou
și creion, caiete pentru caligrafie cu stiloul,
manuale, manuale didactice, carduri de cadouri
din hârtie, carton sau plastic, nemagnetice,
carduri cu mesaje de mulțumire din plastic,
hârtie sau carton, carduri educative din plastic,
hârtie sau carton, pungi pentru cadouri, etichete
pentru cadouri, cutii pentru cadouri, semne de
carte, altele decât cele din metale prețioase,
semne de carte din piele, regulamente pentru
jocuri, echipament pentru educație/învățământ,
ustensile de scris și ștampilat, dosare, manuale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu produse de
imprimerie, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii
din carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe,
felicitari imprimate, publicatii periodice, servicii
de comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
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vizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele, genți, articole de șelărie, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu jucării,
jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, articole și echipament de sport,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere și pomi
de Crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți audio, cărți
electronice descarcabile, CD-uri si DVD-uri
inregistrate, fisiere digitale si continut media
descarcabil, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
publicitate și marketing, închirieri de spațiu
publicitar, închiriere de spațiu publicitar online,
servii de abonamente la publicații, pentru terți,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, servicii de
intermediere comercială, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de papetarie
şi cărți, servicii de vânzare online în legătură
cu produse de papetărie şi cărţi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie, club de carti, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi, servicii publicitare pentru cărți.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele

publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, împrumut de cărți,
închiriere de cărți, publicare de cărți, organizarea
de evenimente culturale și artistice, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți, împrumut de cărți, închirieri
de cărți, furnizare de informații referitoare la
cărți, închiriere de cititoare de cărți electronice,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
servicii de bibliotecă pentru schimbul de cărți,
consultanță editorială, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare de
cărți, publicarea de calendare, publicare de cărți
educative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare și editare de
cărți, publicare de cărți și recenzii, pregătirea
de texte pentru publicare, altele decât cele
publicitare, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, închiriere de filme preînregistrate,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, servicii educaționale
pentru copii, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educaţional sau cultural,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii de
scriere pentru bloguri, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site
nedescărcabil, furnizare de divertisment video
printr-un site internet nedescărcabil, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet nedescărcabil, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format MP3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, servicii de publicare de reviste, servicii
de publicare de hărți, servicii de publicare
on-line, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii de publicare de text electronic altele
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decât cele publicitare, servicii de publicare, cu
excepția tipăririi, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii de
consultanță în materie de publicare de cărți,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță
cu privire la publicarea de texte scrise altele
decât cele publicitare, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,
servicii de arhivă de bibliotecă, servicii de
bibliotecă pentru schimbul de cărți, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii și imagini printr-o rețea online
de calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire
la documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
servicii de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți.
42. Servicii IT, testare, autentificare și controlul
calității, servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de proiectare, software ca serviciu
(SaaS), platformă ca serviciu (PaaS), platformă
ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, proiectare
tehnică, design grafic, certificare (controlul
calității), testare, analiză și evaluare a serviciilor
terților în vederea certificării, asigurarea utilizării
temporare de software web, asigurarea utilizării
temporare de aplicații web, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
penru a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori.

───────

(210) M 2021 02689
(151) 01/04/2021
(732) IULIAN BACAIN, STR. LUIGI

GALVANI NR. 39, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IZONITOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare și preparate
dietetice, preparate dietetice și alimentare,
produse alimentare minerale pentru scopuri
medicale, preparate alimentare dietetice de
uz medical, suplimente alimentare lichide,
dietetice (alimente de uz medical), medicamente
pe bază de plante, preparate din plante
de uz medical, extracte din plante de
uz medical, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
remedii naturale și farmaceutice, medicamente,
preparate folosite ca aditivi la alimente pentru
consum uman (medicinale), remedii pentru
medicina umană, preparate farmaceutice pentru
uz uman, suplimente alimentare si preparate
dietetice, compoziții din plante medicinale
de uz medical, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate farmaceutice,
preparate pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului.

───────
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(210) M 2021 02690
(151) 01/04/2021
(732) ION-GABRIEL GEORGESCU,

STR. TINERIMII NR. 43, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Colosseum Tournament
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive.

───────

(210) M 2021 02691
(151) 01/04/2021
(732) ALEXANDRU BURCEA, STR.

MITROPOLITUL IOSIF 41,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040565,
ROMANIA

(540)

SIERRA SAILING

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 03.09.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte.
39. Servicii de turism.
41. Organizare de evenimente muzicale.

───────
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(210) M 2021 02692
(151) 01/04/2021
(732) MARIANA-ATENA POIANA,

CALEA SAGULUI NR. 85, BL.11,
SC.G, ET.6, AP.28, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300516, TIMIȘ,
ROMANIA
CRISTINA-GEORGIANA TORJOC,
STR. PRIMĂVERII NR. 15, JUD.
BIHOR, BAILE FELIX, 417500,
BIHOR, ROMANIA
ERSILIA CALINA ALEXA, STR.
LETEA NR.14, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA
DIANA-NICOLETA RABA, STR.
SIMFONIEI NR.40, JUD. TIMIŞ,
DUMBRAVITA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA
ADRIAN RIVIS, STR. CORNEL
GROFSOREANU BL.14, SC.A,
ET.3, AP.10, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300199, TIMIȘ,
ROMANIA
DIANA MOIGRADEAN, STR.
PRINCIPALĂ NR. 487, JUD. TIMIŞ,
CARANI, 307376, TIMIȘ, ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR.
PLOPILOR NR. 33. JUD. TIMIŞ,
RECAS, 307340, TIMIȘ, ROMANIA
LUMINITA PIRVULESCU, STR.
SORIN TITEL NR. 13/25, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300229, TIMIȘ,
ROMANIA
VIORICA-MIRELA POPA, STR.
ATENA NR. 3/1, JUD. TIMIŞ,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA
DELIA-GABRIELA DUMBRAVA,
STR. INTRAREA ROMA NR.1,
AP.5, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
300560, TIMIȘ, ROMANIA
ISIDORA RADULOV, STR. BABA
DOCHIA NR. D2, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300118, TIMIȘ,
ROMANIA

ILEANA COCAN, CALEA
HODONIULUI NR.25, JUD. TIMIŞ,
DUDESTII NOI, 307041, TIMIȘ,
ROMANIA
DESPINA-MARIA BORDEAN,
STR. MUREŞ NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300422, TIMIȘ,
ROMANIA
CORINA-DANA MISCA, STR.
MUREŞ NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Grape Skins Fortified Pasta
by AKADEMIKAFOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 05.07.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Orez, paste făinoase și tăieței.
───────
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(210) M 2021 02706
(151) 02/04/2021
(732) ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA

CASTANILOR NR. 9, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DACIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 11.03.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier, dulapuri, paturi, birouri, uși pentru
mobilă, mobilă.
29. Bucăți de carne de pui, cârnați, carne și
produse din carne, caltaboș, cârnați afumați,
cârnați din carne de pui, carne de porc, carne
de pasăre, carne de mânzat, carne de curcan,
carne ambalată, carne afumată, carne, carne
proaspătă, carne feliată, carne de vită, carne
de rață, ficat, curcan, cotlete de porc, carne
tocată, mezeluri, jambon, pui, pastramă de pui,
pastramă de porc, pastramă, șuncă, tobă, salam,
brânzeturi, brânză de oaie, brânză din lapte
de capră, mix de brânzeturi, creme de brânză,
cașcaval, cașcaval afumat, caș, preparate cu
brânză de țară, brânză proaspătă de vaci, iaurturi
de băut, iaurturi cremoase, iaurt, lapte de oaie,
lapte de capră, lapte, produse lactate, kefir
(băutură din lapte), lapte bătut, smântână, lapte

praf, lapte de vacă, unt, smântână (produse
lactate), smântână grasă.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu produse din clasa 29
respectiv: carne, pește, preparate din carne,
alimente din carne și 20 respectiv: mobilier,
dulapuri, paturi, birouri, uși pentru mobilă,
mobilă.
41. Evenimente, respectiv: Conferinţe în
domeniul HoreCa, târguri în domeniul HoreCa
cu scop educaţional sau cultural, seminarii
în domeniul HoreCa (instruire) webminarii
în domeniul HoreCa(instruire), educație,
consultanță și furnizarea de instruire în domeniul
HoReCa.
43. Servicii oferite de unități de cazare, servicii
hoteliere.

───────

(210) M 2021 02712
(151) 02/04/2021
(732) NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

TABFYL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5.  Preparate farmaceutice pentru uz uman, şi
anume analgezice şi antireumatice.

───────
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(210) M 2021 02723
(151) 02/04/2021
(732) PATRIKEV S.R.L., STR.

HUMORULUI NR. 91, JUDEȚUL
SUCEAVA, ȘCHEIA, 727525,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) MILENIUL 3 AGENȚIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STRADA MOLDOVEI NR. 10, CRINUL
A 28, JUDEȚUL IAȘI, PAȘCANI,
705200, IAȘI, ROMANIA

(540)

PATRIKEV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
bleu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 02724
(151) 02/04/2021
(732) MADRADVIC ENTERPRISE S.R.L.,

STR. AMARADIA NR.21, ET.2,
AP.11, JUDEȚUL GORJ, MUN.
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TruInterior

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 26.11.07;
26.11.08

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de comerț online cu
accesorii pentru baie, casa și decorațiuni.

───────
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(210) M 2021 02727
(151) 02/04/2021
(732) LAKE NAUTIC SPORTS SRL,

STR. DECEBAL NR. 6, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
144, BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NOMAD BOAT LIFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Închirierea bărcilor, parcare şi depozitare
vehicule, ancorare, închirierea ambarcaţiunilor
pe apă, închiriere de skijet., organizare de
călătorii pe apă.

───────

(210) M 2021 02733
(151) 04/04/2021
(732) AVICENNA HEALTHCARE SRL,

STR. MAXIMILIAN POPPER, NR.
23, ET. 4, AP. 10, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Ocean's Vitamins & Minerals
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

5. Preparate farmaceutice medicale, alimente si
substante dietetice adaptate pentru uz medical,
suplimente alimentare pentru oameni, plasturi şi
materiale pentru pansamente, dezinfectante.
44. Servicii medicale, servicii de igiena şi de
ingrijire a frumuseţii pentru oameni.

───────

(210) M 2021 02758
(151) 05/04/2021
(732) SANREVO SRL, STR.

CASTANILOR NR. 15B, JUDETUL
VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

NEWS VASLUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, servicii de
furnizare de publicații on-line, publicare de
documente, publicare de texte, servicii de
publicarea de fotografii, servicii de publicare on-
line.

───────
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(210) M 2021 02762
(151) 05/04/2021
(732) Wind River Tobacco Company,

LLC, 4792 POTATO HOUSE
COURT, WILSON, NORTH
CAROLINA 27893, CAROLINA
DE NORD, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NASHVILLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigarete.

───────

(210) M 2021 02763
(151) 05/04/2021
(732) Wind River Tobacco Company,

LLC, 4792 POTATO HOUSE
COURT, WILSON, NORTH
CAROLINA 27893, CAROLINA
DE NORD, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECT. 1,
BUCUREŞTI, 010458, ROMANIA

(540)

AMERICAN BISON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigarete.

───────

(210) M 2021 02764
(151) 05/04/2021
(732) Wind River Tobacco Company,

LLC, 4792 POTATO HOUSE
COURT, WILSON, NORTH
CAROLINA 27893, CAROLINA
DE NORD, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KENTUCKY SELECT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigarete.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1060

(210) M 2021 02766
(151) 05/04/2021
(732) SALAMEZ PROD SRL, COMUNA

DRAGOMIRESTI-VALE, FERMA
NR. 5, SECTIA INCUBATIE, LOTUL
NR. 3, JUDEȚUL ILFOV, COMUNA
DRAGOMIRESTI-VALE, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Popasul din pădure

(531) Clasificare Viena:
08.01.07; 08.05.01; 08.07.04; 08.07.10;
08.07.17; 05.09.12; 08.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, alb, maro,
galben, bej, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum,
depozitare de alimente, ambalare de alimente.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
de fast food la pachet, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, servicii de bufet, servicii oferite de
bufete cu autoservire.

───────

(210) M 2021 02767
(151) 05/04/2021
(732) J&B LIMITED, MARKET SQUARE,

3RD FLOOR, YAM RAJ BUILDING,
P.O.BOX 3175, TORTOLA, ROAD
TOWN, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

h & p

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
țigări, tabachere.

───────
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(210) M 2021 02768
(151) 05/04/2021
(732) J&B LIMITED, MARKET SQUARE,

3RD FLOOR, YAM RAJ BUILDING,
P.O.BOX 3175, ROAD TOWN,
TORTOLA, INSULELE VIRGINE
BRITANICE

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bon INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
țigări, tabachere.

───────

(210) M 2021 02769
(151) 05/04/2021
(732) ROYAL MARKET SRL, STRADA

LUNCA SIRETULUI NR.10,
BL.M45B, SC.3, ET.4, AP.107,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

ZOLLA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse cosmetice, produse cosmetice şi
preparate cosmetice, nemedicinale, preparate
cosmetice si produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
lac de unghii, ojă de unghii, gel pentru unghii,
vârfuri pentru unghii, unghii false, adezivi pentru
gene, păr și unghii false, dizolvanți pentru lac de
unghii (produse cosmetice), pile abrazive pentru
unghii, vârfuri pentru unghii (cosmetice), produse
cosmetice pentru unghii, sclipici pentru unghii,
crema pentru unghii, întăritor pentru unghii,
balsamuri pentru unghii, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, materiale de acoperire pentru unghii,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, bază pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor.
8. Pile pentru unghii , clești de unghii, pile de
unghii, foarfeci (forfecuțe) de unghii, pile pentru
unghii electrice şi neelectrice, clești pentru
unghii, instrumente pentru lustruirea unghiilor,
ustensile pentru manichiură şi pedichiură.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, perii pentru
unghii, perii de unghii, tăvițe destinate utilizării
la lăcuirea unghiilor, ustensile cosmetice,
aplicatoare cosmetice, spatule cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, suporturi pentru cosmetice, cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, furnizarea de
informații despre produse de larg consum, și
anume cu privire la cosmetice, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul de produse cosmetice,
consiliere cu privire la produse de consum
în legătură cu cosmeticele, promovarea
comercială, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse şi servicii
de afișare a produselor, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de marketing comercial.
44. Servicii de igiena și de frumusețe pentru
oameni, servicii cosmetice de îngrijire corporală
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii de îngrijire a unghiilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1062

(210) M 2021 02770
(151) 05/04/2021
(732) CERASELA-MIHAELA SIMIUC,

STR. INT. CPT. GHEORGHE
PREOȚESCU NR. 18, MANSARDĂ,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

OTOTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, produse
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, produse pentru spălare,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse pentru curățarea dinților
și ape de gură, săpunuri, detergenți, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, lenjerie pentru pat, țesături pentru
lenjerie, lenjerie de masă, lenjerie de uz casnic,

așternuturi de pat (lenjerie), cuverturi matlasate
(lenjerie de pat), lenjerie de pat și pături, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie
de pat de unică folosință din hârtie, lenjerie
de pat de unică folosință din material textil,
perdele pentru duș, mochetă (perdele), perdele
dantelate, perdele plisate, perdele pentru ușă,
țesături pentru perdele, perdele din plasă,
draperii (perdele groase), perdele din materiale
textile, perdele din materiale plastice, perdele
și draperii confecționate, draperii textile, draperii
din materiale textile gata confecționate.
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne,
produse lactate și înlocuitori, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de
produse lactate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, supe și
baze de supă, extracte din carne, lapte, legume
procesate, legume amestecate, legume uscate,
legume gătite, legume conservate, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate la
gătit.
30. Produse de patiserie din legume și carne,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, produse de brutărie, produse de
cofetărie nemedicinale, deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate
(produse de patiserie).
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice,
ape, sucuri, sucuri de legume (băuturi), amestec
de sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi constând dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), cidru
alcoolic.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.
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43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii ale bistrourilor, servicii de local public,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servire
de alimente și băuturi, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 02771
(151) 05/04/2021
(732) CERASELA-MIHAELA SIMIUC,

STR. INT. CPT. GHEORGHE
PREOȚESCU NR. 18, MANSARDĂ,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Went shopping, fell in love.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, produse
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, produse pentru spălare,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse pentru curățarea dinților
și ape de gură, săpunuri, detergenți, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, lenjerie pentru pat, țesături pentru
lenjerie, lenjerie de masă, lenjerie de uz casnic,
așternuturi de pat (lenjerie), cuverturi matlasate
(lenjerie de pat), lenjerie de pat și pături, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie
de pat de unică folosință din hârtie, lenjerie
de pat de unică folosință din material textil,

perdele pentru duș, mochetă (perdele), perdele
dantelate, perdele plisate, perdele pentru ușă,
țesături pentru perdele, perdele din plasă,
draperii (perdele groase), perdele din materiale
textile, perdele din materiale plastice, perdele
și draperii confecționate, draperii textile, draperii
din materiale textile gata confecționate.
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne,
produse lactate și înlocuitori, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de
produse lactate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, supe și
baze de supă, extracte din carne, lapte, legume
procesate, legume amestecate, legume uscate,
legume gătite, legume conservate, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate la
gătit.
30. Produse de patiserie din legume și carne,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, produse de brutărie, produse de
cofetărie nemedicinale, deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate
(produse de patiserie).
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice,
ape, sucuri, sucuri de legume (băuturi), amestec
de sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, băuturi nealcoolice pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi nealcoolice constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), cidru
alcoolic.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, pregătirea și furnizare de
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alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii ale bistrourilor, servicii de local public,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servire
de alimente și băuturi, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 02773
(151) 05/04/2021
(732) WHITE DEALS SRL, SOS

PANTELIMON NR 256, BLOC 53,
SCARA A, ETAJ 9, AP 49 SECTOR
2, BUCURESTI, 021648, ROMANIA

(540)

WHITE DEALS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneţi, materiale înregistrate,
cântare electrice, cântare electronice, cântare
de baie, cântare de bucătărie, cântare pentru
scrisori, cântare gradate de sticlă, greutăți
pentru cântare, cântare electronice portabile,
cântare pentru bebeluși, cântare electronice
pentru bucătărie, cântare de uz medical, cântare
electronice digitale portabile, cântare de baie
digitale.

───────

(210) M 2021 02790
(151) 09/04/2021
(732) SMART SERVICE INSTAL SRL,

STR. BRADULUI, NR. 5, JUDEŢ
IAŞI, IASI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

EadGrup.ro Proiectare
- Executie - Service

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0F75BC), alb (HEX #FFFFFF), negru
(HEX #000000)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Rețele de calculatoare, programe pentru
calculatoare înregistrate sau descărcabile,
software pentru servere, software de securitate.
37. Instalarea sistemelor de securitate,
întreținere și reparare de instalații de
securitate, instalare de calculatoare, reparații de
calculatoare, întreținere de calculatoare.
42. Servicii de securitate a datelor (paravane
de protecție (firewall)), consultanță privind
calculatoarele, actualizarea software-ului,
întreținere de software, inginerie de software
informatic, proiectare tehnică, servicii de
proiectare tehnică.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate.

───────
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(210) M 2021 02809
(151) 08/04/2021
(732) ALEXANDRA MARIN, STR. SPIRU

HARET NR. 1, AP. 4, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ŞOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

Ikigai

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 05.03.11; 26.01.06; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
7436 C, 2104 C), roşu (Pantone 2347
C), galben (Pantone 102 C), verde
(Pantone 389 C, 2427 C), negru
(Pantone Black 6C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Articole de parfumerie și odorizante,
alge marine pentru cosmetologie, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, esență de bergamotă,
ceruri de masaj, preparate cosmetice pentru
slăbire, cosmetice care conțin acid hialuronic,
cosmetice care conțin cheratină, cosmetice
care conțin panthenol, cosmetice nemedicinale,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinale, gel de aloe
vera de uz cosmetic, geluri de masaj,altele
decât cele de uz medicinal, geraniol de
uz cosmetic, grăsimi de uz cosmetic, loțiuni
nemedicinale, loțiuni parfumate (preparate de
toaletă), loțiuni pentru corp parfumate (preparate
de toaletă), lumânări de masaj de uz

cosmetic, piperonal de uzcosmetic, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, preparate
abrazive pentru corp, preparate cosmetice
care ajută la slăbit, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, preparate de toaletă
nemedicamentoase, preparate din aloe vera
pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), preparate igienice ca articole de
toaletă, produse cosmetice, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse de toaletă
nemedicinale, sprayuri cu apă minerală de
uz cosmetic, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri minerale
(cosmetice), uleiuri pentru masaj, nu de uz
medical, uleiuri și loțiuni pentru masaj, unguente
de uz cosmetic, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă..
5. Agenți detoxifianți pe bază de plante, agenți
metabolici de detoxifiere, alifii medicamentoase
mentolate, pentru mai multe scopuri, alimente
dietetice adaptate pentru bolnavi, alimente
dietetice de uz medical, alimente dietetice
pentru utilizare în nutriția clinică, alimente
liofilizate adaptate pentru uz medical, alimente
omogenizate adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți derivați din miere, antioxidanți
obținuți din surse vegetale, argilă naturală
pentru scopuri terapeutice, băuturi dietetice de
uz medical, băuturi pe bază de plante,de uz
medicinal, băuturi pe bază de vitamine, băuturi
(suplimente dietetice), capsule pentru slăbit,
cataplasme, ceaiuri medicinale, ceaiuri de slăbit
de uz medical, ceaiuri din plante pentru uz
medicinal, creme de corp (medicinale), creme
din plante de uz medical, creme hidratante de
uz farmaceutic, creme medicinale, digestive,
dietetice (alimente - de uz medical), dietetice
(substanțe - de uz medical), diuretice folosite
în scopuri de detoxifiere, extracte din plante
de uz medical, extracte din plante și ierburi
de uz medical, fibre dietetice care ajută
digestia, fibre din semințe de in măcinate
destinate utilizării ca supliment dietetic, infuzii
din plante medicinale, laxative folosite în
detoxifiere, lipitori de uz medical, lumânări de
masaj medicamentoase, lumânări pentru masaj
de uz terapeutic, lumânări pentru urechi de
uz terapeutic, miorelaxante, nectar de fructe
pentru diabetici, adaptat pentru uz medical,
pachete cu nămol și plante de uz terapeutic,
pâine de uz terapeutic îmbogățită cu vitamine,
picături cu vitamine, plasturi cu suplimente de
vitamine, polen de albine pentru uz ca supliment
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alimentar în dietă, preparate antiseptice pentru
îngrijirea corpului, preparate cu cafeină cu efect
stimulativ, preparate cu minerale și vitamine,
preparate din aloe vera de uz terapeutic,
preparate farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru reglarea imunității, preparate pe bază
de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate probiotice utilizate în scopuri
medicale, care ajută la menținerea unui
echilibru natural al florei din sistemul digestiv,
produse derivate din procesarea cerealelor
pentru uz dietetic sau medical, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse pentru împrospătarea respirației de
uz medical, produse pentru odorizarea aerului,
remedii naturale și farmaceutice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, suplimente
alimentare, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare pe bază de germeni de grâu,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare pe bază
de propolis, glucoza, drojdie, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de semințe si ulei de
in, suplimente alimentare pe bază de pudră
de acai, carbune activ, clorela, albumină,
polen, enzime, lecitină, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, ginseng
roșu, suplimente alimentare proteice, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
vitamine, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente antioxidante, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori
de ganoderma lucidum, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente cu colostru, suplimente lichide din
plante, suplimente nutritive, suplimente nutritive
care conțin extracte de ciuperci, suplimente
nutritive care conțin în principal fier, zinc,
magneziu, calciu, suplimente nutritive fortifiante,
care conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
minerale, suplimente pe bază de plante,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
prebiotice, suplimente probiotice, suplimente
proteice sub formă de shake-uri, suplimente
vitaminice și minerale, tablete de vitamine,
tablete de vitamine efervescente, vitamine și
preparate cu vitamine.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea vânzărilor, servicii
de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare, sanitare și de produse

medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare, sanitare și produse medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentruproduse cosmetice și de
înfrumusețare, consiliere cu privire la produse
de consum, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, servicii de comenzi online, servicii
de import și export, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
publicitate, marketing și promovare. servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, în mod
special a celor solicitate în clasele 3 si 5
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
36. Achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), achiziții de terenuri pentru
închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
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administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, afaceri imobiliare, agenți
imobiliari, agenție de închirieri de locuințe
(apartamente), agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), agenții de închiriere locuințe pentru
persoane din grupurile vulnerabile, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
consultanță imobiliară, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, coproprietate
imobiliară, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de cazare permanentă, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
agenții sau brokeraj de arendare sau închiriere
de terenuri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, concesionare de proprietăți funciare
absolute, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, închiriere de birouri pentru
co-working (lucru la comun), închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închiriere de
case, închiriere de spații comerciale, închiriere
de spații de cazare permanentă, intermediere
de contracte de închiriere, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închirieri de
apartamente, garsoniere și camere, închirieri
de birouri, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri tip leasing
de clădiri, intermediere pentru închirierea de
proprietăți comerciale, leasing de terenuri,
leasing sau închiriere de clădiri, leasing și
închirieri de spații comerciale, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de cesiune
de contracte de închiriere a proprietăților
imobiliare, servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închirierea de case și
închirierea de apartamente, furnizare de locuințe
permanente, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea portofoliilor de proprietăți,
gestionarea proprietăților (imobiliare), gestiunea
bunurilor imobiliare, gestiunea imobilelor,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, închiriere de centre de

afaceri, închirieri de locuințe (apartamente),
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, punere la dispoziție de
locuințe (servicii imobiliare), servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii de achiziții de terenuri (în
numele terților), servicii de achiziții imobiliare,
servicii de achiziționare de terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
clădiri, servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii deconsultanță în
materie imobiliară pentru corporații, servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuințe, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de tip garanţii (escrow) pentru bunuri
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, acoperirea lucrărilor de zidărie de
cărămidă, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine, amenajări interioare ale birourilor,
aplicare de protecții anti-graffiti, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
aplicarea de căptușeli pentru repararea
pereților, aplicarea de materiale de etanșare
antiderapante, de siguranță, pentru pardoseli,
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aplicarea de învelișuri pe fibre optice,
așezare pardoseli, construirea de structuri
de beton armat cu ajutorul cofrajelor
glisante și ascendente, curățarea spațiilor
interioare, curățarea structurilor mobile,
curățarea suprafețelor de protecție pentru
pardoseli, decorare de clădiri, furnizare de
servicii de curățenie, instalare de acoperișuri,
instalare de dispozitive de fixare și accesorii
pentru clădiri folosite ca reședințe, instalare de
uși și ferestre, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
instalare, reparare și întreținere de facilități și
echipamente pentru camere curate, instalarea
aparatelor sanitare, instalarea armăturilor pentru
clădiri, instalarea pereților despărțitori pentru
clădiri, instalarea pereților despărțitori interiori,
întreținere de proprietăți, întreținere și reparații
de pardoseli, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, lucrări de instalații
sanitare și instalare de apă și de gaz,
lucrări de reparații în construcții, lustruire și
polizare, montare de dale, cărămizi sau blocuri,
montare de garduri de siguranță, montare de
mobilier, montare de mochete, montare de
plăci pentru pardoseli, montare de podele din
lemn artificial, montare de podele laminate,
montare de porți, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, montare pardoseli, montarea
izolației la cavitățile din perete, montarea izolației
la țevi, parchetare, renovare de proprietăți,
renovarea interioară a clădirilor, reparare de
instalații sanitare, reparare de tocuri pentru uși
și ferestre, reparații și întreținere de clădiri,
restaurare de acoperișuri, rerostuirea zidăriei,
ridicarea de structuri temporare pentru ședere,
servicii de acoperire (zugrăveală), servicii de
acoperire pardoseli, servicii de consiliere cu
privire la repararea structurilor de inginerie civilă,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
clădirilor, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, servicii de curățenie,
servicii de electricieni, servicii de instalare
de acoperișuri, servicii de instalații electrice,
servicii de instalații sanitare și montare de
geamuri, servicii de izolare, servicii de renovare
a apartamentelor, servicii de restaurare de
zugrăveli, servicii de zugrăvire de interioare de
case în scopuri decorative, servicii de zugrăvire
și decorare, tapetare, tencuire decorativă a
plafoanelor sau pereților, tâmplărie (reparații),
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.

38. Comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, colectare și transmitere de
mesaje, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare de informații prin
mijloace electronice, comunicare de informații
prin satelit, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații peer-
to-peer, comunicații prin rețele electronice,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
comunicații prin unde herțiene, expediere
de înștiințări, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, radiocomunicații, radiocomunicații
mobile, retransmisie de imagini prin satelit,
servicii de comunicare de date care pot fi
accesate cu parolă, servicii de comunicare
electronică pentru transmisia de date, servicii
de comunicare fără fir în bandă largă, servicii
de comunicare pentru transmisia de informații
prin mijloace electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia electronică de voce, servicii
de comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
electronice, servicii de comunicații electronice
pentru transmisie prin cablu, servicii de
comunicații fără fir, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de comunicații pentru transmiterea electronică
a imaginilor, servicii de comunicații pentru
transmiterea mesajelor de urgență, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații
radiofonice, telefonice, telegrafice, servicii de
comunicații video, servicii de conferințe video
prin satelit, servicii de difuzare și comunicații
interactive, servicii de informare prin radio,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de mesagerie, servicii de
mesagerie unificata, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de telecomunicații prin fibră
optică, servicii de telecomunicații prin satelit,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
servicii de telecomunicații legate de comerțul
electronic, servicii de telecomunicații pentru
distribuirea de date, servicii de teleconferință
și videoconferință, servicii de transmisie
electronică și de telecomunicații, servicii de
transmisie securizată de date, sunete și imagini,
servicii de transmisie și recepție adatelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicații, servicii
de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmitere de date
printr-o rețea de telecomunicații, servicii de
transmitere de mesaje, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, servicii de
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trimitere și primire de mesaje, servicii de
videoconferință, servicii de videotext interactiv,
servicii interactive de comunicații, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii pentru transmiterea electronică de
voce, servicii în domeniul telecomunicațiilor,
și anume servicii de comunicații personale,
servicii telematice care pot fi accesate cu
parolă, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), transfer de date prin telecomunicații,
transmisie de date pentru terți, transmisie de
date, sunete și imagini prin sateliți, transmisie
de filme video, transmisie de imagini prin
rețele multimedia interactive, transmisie de
imagini prin satelit, transmisie de informații
din baze de date prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, transmisie de informații prin
intermediul sistemelor de comunicații video,
transmisie de informații prin rețele de comunicații
electronice, transmisie de informații prin rețele
naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
transmisie de informații și imagini referitoare la
produse farmaceutice, medicamente și igienă,
transmisie de la distanță de date prin intermediul
telecomunicațiilor, transmisie de la distanță de
semnale audio prin mijloace de telecomunicații,
transmisie de mesaje scurte, transmisie de
mesaje text asistată de calculator, transmisie de
mesaje și imagini, transmisie de semnale pentru
comerț electronic prin sisteme de telecomunicații
și prin sisteme de comunicații de date, transmisie
de sunet, imagine, semnal și date prin cablu,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de
sunete prin mijloace electronice, transmisie
de sunete prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunete prin satelit, transmisie
de sunete și imagini prin satelit, transmisie
digitală de voce, transmisie electronică de
comunicări scrise, transmisie securizată de date,
sunete sau imagini, transmisie video prin rețele
digitale, transmitere de conținut audio și video
prin satelit, transmitere de date, mesaje și
informații, transmitere de informații în materie
de produse farmaceutice, de medicină și de
igienă, transmitere de informații în scopuri
casnice, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmitere de mesaje prin
mijloace audiovizuale, transmitere de mesaje
prin mijloace electronice, transmitere de mesaje
scurte (sms), de imagini, de voce, de sunete,
de muzică și de comunicații în format text

între dispozitive de telecomunicații mobile,
transmitere de mesaje, date și conținutprin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
de semnale audio și/sau video digitale prin
telecomunicații, transmitere de sunete, imagini,
semnale și date în rețea, transmitere digitală de
date, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere electronică de mesaje și date,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmitere și retransmitere electronică
de sunete, imagini, documente, mesaje și date,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
transmiterea de mesaje de urgență pentru
călători (prin mijloace electronice), transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
trimitere, primire și retrimitere de mesaje,
videoconferință, telecomunicatii.
39. Servicii de agenții pentru organizarea de
călătorii, servicii de agenții de rezervare a
călătoriilor, consultanță pentru planificarea de
itinerarii, consultanță în domeniul călătoriilor,
oferită de call center-uri și de hotline-
uri, furnizare computerizată de informații de
călătorie, furnizare de date referitoare la
transportul de pasageri, furnizare de informații
cu privire la călătorii și transport, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
cu privire la servicii de închiriere de mașini,
furnizare de informații despre călătorii, în rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, furnizare de informații online despre
călătorii, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pentru
turiști despre excursii și tururi de oraș,
furnizare de informații privind itinerariile de
călătorie, furnizare de informații de călătorie,
organizare și rezervare de croaziere, organizare
și rezervare de călătorii, organizare și rezervare
de călătorii pentru pachete de vacanță,
organizare și rezervare de excursii, organizare
și rezervare de excursii de o zi, organizare
și rezervare de excursii și de tururi de oraș,
organizare și rezervare de voiaje de agrement,
planificare și rezervare de zboruri, prin mijloace
electronice, planificare, organizare și rezervare
de călătorii prin mijloace electronice, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, rezervare de bilete de
pentru diverse forme de călătorie: tren, avion,
vapor, feribot autocar, rezervare de călătorii
și tururi de vacanță, rezervare de transport
prin rețele globale de calculatoare, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1070

rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, rezervări prin agenții de tururi de
oraș, servicii ale agențiilor pentru organizarea
de croaziere, servicii computerizate de informare
privind călătoriile, servicii computerizate de
informare privind rezervările pentru călătorii,
servicii computerizate de rezervări pentru
călătorii, servicii computerizate de rezervări
pentru transportul pasagerilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
de agenție pentru organizarea transportului
bagajelor călătorilor, servicii de agenție pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție
privind organizarea transportului de persoane,
servicii de agenții de turism pentru călătorii
de afaceri, servicii de emitere de bilete pentru
călătorii, servicii de furnizare de informații
referitoare la călătorii, servicii de informații
turistice, servicii de rezervare a biletelor de
avion, servicii de rezervare de croaziere, servicii
de rezervare de locuri (călătorii), servicii de
rezervare de transporturi, servicii de rezervare
oferite de agenții de închirieri de mașini, servicii
de rezervare oferite de agenții pentru călătorii,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii cu avionul, servicii de rezervare pentru
transport aerian, servicii de rezervare pentru
circuite turistice, servicii de rezervare pentru
călătorii cu avionul, servicii de rezervare pentru
călătorii pe uscat, servicii de rezervare pentru
transport cu barca, servicii de rezervare pentru
transport pe cale aeriană, servicii de rezervare
pentru transport pe cale terestră, servicii de
rezervare pentru transportul cu autobuzul,
servicii de rezervare pentru închiriere de
vehicule, servicii de rezervări de circuite turistice,
servicii de rezervări oferite de agenții pentru
tururi pentru vizitarea obiectivelor turistice,
servicii de rezervări pentru călătorii de vacanță,
servicii de rezervări pentru călătorii maritime,
servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii pentru furnizarea de informații privind
călătoriile, servicii pentru furnizarea de informații
referitoare la autotransport, servicii pentru
furnizarea de informații referitoare la transportul
feroviar, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, serviciile
de agenție pentru organizarea de circuite
turistice, transport, organizarea transportului.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, activități de divertisment, sportive

și culturale, administrare (organizare) de
servicii de divertisment, ateliere recreative,
centre de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, divertisment,
divertisment interactiv, divertisment interactiv on-
line, educație și instruire, furnizare de activități
recreative, furnizare de centre de recreere,
furnizare de informații on-line în domeniul
divertismentului, dintr-o bază de date informatică
de pe internet, furnizare de informații în
materie de recreere, furnizare de instalații de
recreere, furnizare de săli amenajate pentru
activități de recreere, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizarea
de instalații pentru activități de recreere în
aer liber, informații referitoare la recreere,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități
recreative, organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente recreative,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de turnee de recreere, organizare
de webinare, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, servicii de agrement, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de informare despre activități recreative, servicii
de informare referitoare la recreere, servicii de
prezentare audiovizuală în scopuri recreative,
servicii educative și de instruire, servicii sportive
și de fitness, tabere de recreere (divertisment),
educație, divertisment și sport.
42. Cercetare și dezvoltare de produse,
consultanță pentru dezvoltarea de produse,
dezvoltare de produse, furnizare de informații
în domeniul dezvoltării de produse, servicii de
design interior bazat pe principiile feng shui,
analize de laborator în domeniul cosmeticii,
analiză de laborator, cercetare de laborator
în domeniul cosmeticii, cercetare de laborator,
cercetare de produs, cercetare de laborator în
domeniul expresiei genice, cercetare de produse
noi, cercetare genetică, cercetare științifică
referitoare la produse cosmetice, cercetare
științifică realizată cu ajutorul bazelor de date,
cercetare științifică în scop medical, cercetarea și
dezvoltare de produse noi, cercetări în domeniul
cosmeticelor, consultanță în domeniul igienei
alimentare, consultanță tehnică în materie de
cercetare tehnică în domeniul alimentelor și al
băuturilor, consultanță tehnică în materie de
servicii de cercetare în domeniul alimentelor și
al suplimentelor dietetice, dezvoltare de produse
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noi, servicii oferite de laborator de cercetare,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
servicii de cercetare.
43. Servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, fast-fooduri, servicii
oferite de furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii oferite de localuri tip snack-
bar, organizare de banchete, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
sculptură culinară, servicii ale bistrourilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii de
bufet, servicii de cantină, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurante care servesc ramen, servicii de
restaurante care servesc tempura, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de catering, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
în gogoșării, servire de alimente și băuturi în
internet-cafe, snack-baruri, servicii la pachet

(takeaway/takeout), cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură.
44. Analiză cosmetică, analiză de culori
(servicii prestate de esteticieni), consiliere cu
privire la produse cosmetice, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, detoxifierea
colonului prin hidrocolonoterapie, detoxifiere
ionică (eco-detox), detoxifiere ficat, electroliză
cosmetică, implant probiotice vii, proceduri
electroneurostimulator, servicii de artă corporală,
saloane de frumusețe, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, servicii de bronzare cu aerograf
sau prin pulverizare, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de cosmetică, servicii de epilare cu
laser, servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de liposucție, servicii de machiaj
permanent, servicii de micropigmentare, servicii
de întindere a pielii cu laser, servicii de saună,
servicii de saună cu infraroșii, servicii de
tratament cu microace, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
tratamente de slăbire, servicii de diagnosticare,
tratament si ingrijire prin biorezonanta, servicii
furnizate de saloane de slăbire, servicii
oferite de saloane de bronzat și de solarii,
servicii personale terapeutice referitoare la
topirea grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, servicii de recomandari
nutritionale, servicii de drenaj limfatic prin
hirudoterapie, servicii de reeducare posturala,
tratament cosmetic, tratament cosmetic cu laser
al venelor varicoase, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, tratament cosmetic cu laser pentru
varicozități, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, test psiho-
somatic.

───────
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(210) M 2021 02813
(151) 06/04/2021
(732) ECOLEDURI MAD SRL, STR.

PIETROASA NR.24, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDETUL
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

MAD ECO LEDURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Prize electrice, protecții pentru prize, conector
prize (electrice), prize pentru antene, prize
pentru tranzistori, prize de telefon, adaptoare
pentru prize, prize pentru telefon, prize
cu telecomandă, cutii de prize electrice,
prelungitoare cu prize multiple, prize de
extensie pentru telefoane, capace de siguranță
pentru prize, prize de alimentare cu energie
electrică, adaptoare de călătorie pentru prize
electrice, aplice decorative pentru întrerupătoare
și prize, adaptate, cabluri pentru testarea
prizelor de pământ (electrice), prize, fișe și
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
întrerupătoare, întrerupătoare diferențiale,
întrerupătoare tactile, întrerupătoare termice,
întrerupătoare tactile electronice, întrerupătoare
tactile (electrice), întrerupătoare cu ceas,
întrerupătoare de circuit, întrerupătoare de
curent, întrerupătoare de lumină, întrerupătoare
pentru lămpi electrice, întrerupătoare electrice
de lumină, întrerupătoare electrice cu
buton, ventile electromagnetice (întrerupătoare
electromagnetice), întrerupătoare cu rezistență
reglabilă, întrerupătoare de curent electric,
întrerupătoare de circuite electrice,
întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare), întrerupătoare de uz casnic
(electrice), aparate de controlare a
temperaturii (întrerupătoare electrice), aparate
de control al căldurii (întrerupătoare)
pentru vehicule, aparate de controlare
a temperaturii (întrerupătoare electrice)
pentru mașini, comutatoare, comutatoare
ethernet, comutatoare telefonice, comutatoare
optice, comutatoare imprimante, comutatoare
magnetice, comutatoare electromagnetice,
comutatoare (electricitate), comutatoare termice,
comutatoare de date, comutatoare rotative
(electrice), butoane comutatoare (electrice),

comutatoare în cascadă, comutatoare
pentru difuzor, comutatoare orare automate,
comutatoare de curent, comutatoare fără fir,
comutatoare emisie-recepție, carcase pentru
comutatoare (electrice), comutatoare electrice
cu lamele, comutatoare de contact mecanice,
comutatoare digitale de telefonie, comutatoare
automate (pentru telecomunicații), comutatoare
de înaltă frecvență, indicatoare cu lumină
de neon folosite la circuite electrice, sonerii
electrice, sonerii electronice, sonerii, electrice,
sonerii de alarmă, sonerii electronice de
avertizare, sonerii (dispozitive de avertizare),
sonerii de ușă, electrice, sonerii electrice pentru
uşi, sonerii electronice fără fir pentru uși, sonerii
electronice cu camere video pentru uși, sonerii
fără fir pentru gestionarea cozii de așteptare,
componente electrice și electronice, circulatoare
(componente electrice sau electronice), instalații
de cabluri electrice, cablu izolat pentru instalații
electrice, adaptatoare de priză.
11. Dulii (fasunguri), dulii pentru lămpi electrice,
becuri cu led, becuri cu halogen, becuri de
lămpi, becuri de iluminat, becuri de lanternă,
becuri pentru proiectoare, becuri de format
mic, becuri bunsen pentru laborator, becuri
fluorescente compacte (bfc), becuri cu led
pentru automobile, componente pentru becuri
cu lumină incandescentă, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, becuri pentru indicatoare de
direcție pentru vehicule, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru indicatoare
de direcție de biciclete, lămpi cu neon pentru
iluminat, corpuri de iluminat pentru exterior,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, aparate de iluminat, aparate
de iluminat fluorescente, aparate decorative
electrice de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
aparate de iluminat cu diode luminescente (led),
ventilatoare electrice sub formă de componente
ale instalațiilor de aer condiționat de uz casnic,
aplice (corpuri electrice de iluminat), aplice cu
led.
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comerț cu amănuntul,
afaceri comerciale şi gestionarea acestora,
administraţie comercială, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ prin magazine şi
lanţuri de magazine, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru comerț,
servicii de achiziţie pentru terţi.

───────
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(210) M 2021 02814
(151) 09/04/2021
(732) CM FUTURE TECHNOLOGIES

S.R.L., STR. CABANEI NR. 1,
CAM. 2, JUDETUL BRASOV, SAT
PREDELUT, COMUNA BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

YOUTIFUL. BE YOUTIFUL.
BE YOURSELF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, uleiuri aromatice, uleiuri esenţiale
aromatizate, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, produse
de curăţat cosmetice, produse de curăţare
pentru igiena personală intimă, nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinaie, produse de
masaj, nemedicamentoase, uleiuri pentru masaj
corporal, uleiuri pentru masa, uleiuri şi loţiuni
pentru masaj, paste de dinţi, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor,
preparate de albire a dinţilor, preparate
de împrospătare a respiraţiei pentru igiena
personală, produse pentru curăţarea dinţilor,
seturi de cosmetice pentru igienă bucală,
produse de parfumerie, loţiuni şi creme de corp
parfumate, apă micelară , creme cosmetice
pentru faţă şi corp, creme de protecţie solară
pentru bebeluşi, creme şi loţiuni cosmetice, gel
de baie şi de duş, deodorante şi antiperspirante,
farduri, produse pentru machiaje, farduri pentru
truse de machiaj, ruj de buze, etuiuri pentru
ruj, loţiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, măşti cosmetice de curăţare pentru
faţă, măşti pentru faţă şi corp, preparate
fitocosmetice, preparate pe bază de colagen de

uz cosmetic, produse pentru spălarea mâinilor,
uleiuri de baie şi duş (nemedicinale), spray
pentru fixarea machiajului, şerveţele umede
pentru uz igienic şi cosmetic, şerveţele umede
pentru îngrijirea bebeluşului impregnate cu
preparate de curăţat, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, măşti cosmetice,
măşti hidratante, măşti pentru îngrijirea părului,
măşti de picioare pentru îngrijirea pielii, măşti
de mâini pentru îngrijirea pielii, produse pentru
curăţarea dinţilor şi ape de gură.
8. Maşini de tuns părul de uz personal,
electrice sau neelectrice, maşini de împletit
părul, electrice, ustensile de mână pentru
ondularea părului, pensete pentru îndepărtarea
părului acționate manual, aparate cu laser pentru
îndepărtarea părului, altele decât cele pentru
scopuri medicale, seturi de manichiură, seturi
de manichiură, electrice, seturi de pedichiură,
aparate de ras, electrice sau neelectrice, foarfeci
de tuns, pensete acționate manual.
10. Aparate de masaj, mănuşi pentru masaj,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj de uz personal,
măşti faciale bioterapeutice.
21. Recipiente termoizolante, periuţe de dinţi,
periuţe de dinţi manuale, perii de dinţi
electrice, capete pentru periuţe de dinţi electrice,
recipiente pentru produse de curăţare a dinţilor,
periuţe de dinţi care se pun pe degete pentru
bebeluşi, truse de îngrijire dentară conţinând
periuţe de dinţi şi aţă dentară, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât beţişoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, instrumente
de curăţare, acţionate manual, piepteni, piepteni
electrici, ustensile cosmetice, spatule cosmetice,
separatoare din spumă pentru degete utilizate
la pedichiură, produse de demachtere, bureţi
pentru machiaj, perii pentru machiaj, bureţi
pentru pudră.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special produse cosmetice şi de
înfrumuseţare pentru oameni, instrumente de
cosmetică pentru oameni (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1074

birouri, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-line
de comerț cu amănuntul și/sau cu ridicata.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de distribuţie produse
cosmetice.

───────

(210) M 2021 02815
(151) 06/04/2021
(732) MG METAL SOFT SRL, STR.

POIANA VERDE, NR. 28, CAMERA
2, ET. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CYNOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
26. Bandă adezivă pentru meșe pentru fixarea
unei meșe de cap, benzi cu canafi pentru păr
pentru coafuri japoneze (motoyui), benzi pentru
păr, bucle de păr, cosițe de păr împletit, fibre
utilizate ca înlocuitori de păr, plase (fileuri) de
păr, meșe (de păr), meșe false de păr pentru
coafura japoneză (tabomino), peruci, păr fals
pentru coafuri japoneze (kamoji), păr sintetic, păr
uman, extensii de păr.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu: bandă adezivă pentru
meșe pentru fixarea unei meșe de cap, benzi
cu canafi pentru păr pentru coafuri japoneze
(motoyui), benzi pentru păr, bucle de păr, cosițe
de păr împletit, fibre utilizate ca înlocuitori de
păr, fileuri de păr, meșe (de păr), meșe false
de păr pentru coafura japoneză (tabomino),
peruci, păr fals pentru coafuri japoneze
(kamoji), păr sintetic, păr uman, extensii
de păr, marketing promoțional, împărțirea
de așantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de

înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 02816
(151) 06/04/2021
(732) S.C. DEMOTEKS MEDIKAL S.R.L.,

STR. BUSUIOC SIMION EROU NR.
121, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

demoteks

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.05.25

(591) Culori revendicate:gri, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctura, instrumente
electrice de acupunctura, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer pentru
scopuri medicale, , saltele gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, tărgi pentru ambulanţă,
aparate de anestezie, măşti de anestezie,
analizoare pentru identificarea bacteriilor
utilizate în scopuri medicale, brăţări anti-greaţă,
brăţări anti-reumatism, inele antireumatism, ,
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aparate pentru testarea adn şi arn utilizate în
scopuri medicale, aparate pentru regenerarea
celulelor stern utilizate în scopuri medicale,
branţuri supinătoare pentru încălţăminte, fotolii
de uz medical sau stomatologic, dinţi artificiali,
maxilare artificiale, membre artificiale, piele
artificială pentru scopuri chirurgicale, aparate
pentru respiraţie artificială, sâni artificiali, ochi
artificiali, tetine pentru hrănire pentru bebeluşi/
suzete pentru hrănirea bebeluşilor, pistoale de
hrănire de uz veterinar/seringi de administrare
de uz veterinary, bandaje pentru articulaţii,
anatomice/bandaje de susţinere, bandaje,
elastice, tăviţe renale pentru scopuri medicale,
ploşti, paturi cu vibraţii, , paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, , saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, , plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălaturi interne, tuburi de drenaj
pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru
bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane/sticle pentru

bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive impiantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală/
proteze intraoculare, (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate de
către personalul medical, aparate de masaj,
centuri pentru gravide, , aparate şi instrumente
medicale, fire-ghid medicale, cupe menstruale,
aparate de microdermabraziune, oglinzi pentru
stomatologe, oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare
nazale, ace pentru scopuri medicale, aparate
pentru vite utilizate în obstetrică, aparate utilizate
în obstetrică, mese de operaţie, oftalmometre,
oftalmoscoape, aparate ortodontice, benzi
de cauciuc ortodontice, centuri ortopedice,
încălţăminte ortopedică, tălpi ortopedice, articole
ortopedice, pernuţe pentru prevenirea escarelor
pe corpul pacienţilor, pesare, aparate pentru
exerciţii fizice de uz medical, aparate de
fizioterapie, pivoţi pentru dinţii artificiali, fese
gipsate pentru scopuri ortopedice, pisoare
portabile, sonde pentru scopuri medicale,
dispozitive de protecţie împotriva razelor
X, pentru scopuri medicale, pulsometre,
pompe pentru scopuri medicale, bastoane



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1076

tetrapod pentru scopuri medicale, lămpi
cu cuarţ pentru scopuri medicale, aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale, aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
insomnia, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, aţele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă,
brancarde, cu roţi/tărgi, cu roti, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale/aparate utilizate în
analizele medicale, pungi termice utilizate
în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienţilor, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măşti faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluşi, zdrobitoare

de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoza din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare, mese
pentru examinare medicala, nanoroboţi pentru
scopuri medicale/naniţi pentru scopuri medicale,
benzi de kinesiologie, aparate medicale de
răcire pentru tratarea insolaţiilor, aparate de
răcire medicale pentru utilizare în hipotermie
terapeutică, tăietoare de pastille, măşti sanitare
pentru scopuri medicale, măşti cu led pentru
scopuri terapeutice, pungi de apă pentru scopuri
medicale, cadre de mers cu roţi pentru facilitarea
mobilităţii, aparate cu raze x pentru scopuri
medicale, fotografii cu raze X pentru scopuri
medicale, tuburi cu raze X pentru scopuri
medicale, aparate şi echipamente de producere
a razelor X, pentru scopuri medicale.
24. Țesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de billiard,
pături pentru animalele de gospodărie, ţesătură
pentru site, brocart, ovatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub tormă de şnur, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă/huse detaşabile pentru mobile,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă/huse din plastic
pentru mobilă, huse din material textil pentru
mobilă, finet/barhet, tifon (ţesătură), cârpe pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1077

şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste
din material textil, căptuşeli pentru pălării,
din material textil, dintr-o bucată, pânză de
cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de uz
casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută, ţesătură
tricotată, etichete din material textil, pânze
pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de corp,
ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş din
material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi/tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir (ţesătură).

───────

(210) M 2021 02817
(151) 06/04/2021
(732) GARDINEA DOMAIN SRL, STR.

LT. NICOLAE PASCU NR. 4, BL.
R2, SC. B, ET. 9, AP. 82, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

GARDINEA DOMAIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
26. Aranjamente de flori artificiale, bonsai
artificial, buchete din flori artificiale, coroane
artificiale, coroane din flori artificiale, coronițe
artificiale de crăciun, coronițe artificiale de
crăciun cu lumini încorporate, corsaje artificiale,
flori artificiale, flori artificiale de hârtie, flori
artificiale din materiale plastice, flori artificiale din
materiale textile, flori artificiale pentru articole de
îmbrăcăminte, flori de mătase, frunziș artificial de
interior, ghirlande artificiale, ghirlande și coroane
artificiale, plante artificiale, plante artificiale
pentru exterior, pomi artificiali, cu excepția
pomilor de Crăciun, arbuști artificiali, bonsai
artificiali.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu: aplicații din hârtie,
benzi de hârtie, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, florare, funde din hârtie, funde din
hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie creponată,
hârtie fluorescentă, panglici din hârtie creponată,
pasteluri, învelitori din hârtie pentru ghivecele
de flori, hârtie de ambalaj, ambalaj de cadouri,
ambalaj de carton, ambalaje din plastic pentru
cadouri, ambalaje pentru cadouri, carton de
ambalat, cutii confecționare din carton ondulat,
cutii de carton din fibră, cutii de hârtie pentru
livrarea bunurilor, cutii de transport realizate
din hârtie, cutii din carton, cutii din carton
pentru cadouri, cutii din hârtie pentru cadouri,
cutii din hârtie sau carton, cutii pentru cadouri,
cutii pliabile din carton pentru ambalare, cutii
pliabile din hârtie, distribuitoare de sfori folosite
la împachetare, etichete din hârtie pentru
cadouri, foi de hârtie pentru ambalat, foi
de plastic pentru ambalat, folie adezivă din
plastic pentru împachetat, folie adezivă din
plastic pentru ambalat, folie de împachetat
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cadouri, folie din plastic pentru ambalat, folii
de plastic pentru împachetat și ambalat,
folii din acetat de celuloză pentru ambalat,
hârtie de căptușire pentru împachetare, hârtie
de împachetat cadouri, hârtie de împachetat
decorativă, hârtie maro pentru împachetare,
hârtie metalizată de împachetat cadouri, material
plastic pentru ambalat, materiale de ambalat
din carton, materiale de ambalat din hârtie
reciclată, materiale pentru ambalat, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, panglici de
hârtie pentru ambalat cadouri, pungi de hârtie
pentru cadouri, recipiente din carton, recipiente
din carton pentru ambalat, recipiente din hârtie
pentru ambalare, folii din vâscoză pentru
ambalare, caricaturi, caricaturi de ziar (materiale
tipărite), aranjamente de flori artificiale, bonsai
artificial, buchete din flori artificiale, coroane
artificiale, coroane din flori artificiale, coronițe
artificiale de crăciun, coronițe artificiale de
crăciun cu lumini încorporate, corsaje artificiale,
flori artificiale, flori artificiale de hârtie, flori
artificiale din materiale plastice, flori artificiale din
materiale textile, flori artificiale pentru articole de
îmbrăcăminte, flori de mătase, frunziș artificial de
interior, ghirlande artificiale, ghirlande și coroane
artificiale, plante artificiale, plante artificiale
pentru exterior, pomi artificiali, cu excepția
pomilor de crăciun, artă horticulturii ornamentale
artificiale, împărțirea de eșantioane de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de material publicitar, marketing
promoțional.
42. Servicii de grafică digitală, servicii de grafică
digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), cercetare și dezvoltare de produs,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
consultanță în materie de design web, creare
de animații și efecte speciale pentru terți, creare

de ilustrații grafice, crearea de personaje de
desene animate pentru cărți poștale, design
artistic comercial, design de cărți de vizită,
design grafic, design grafic asistat de calculator,
design vizual, design și dezvoltare de produs,
dezvoltare și proiectare de suporturi digitale
pentru sunet și imagine, elaborare de tehnici
de pictură, evaluări tehnice privind designul,
planificare în domeniul designului, proiectare de
logotipuri pentru tricouri, proiectare de lucrări
creative audiovizuale, proiectare de materiale
tipărite, servicii de ilustrare (design), servicii de
ilustrații grafice pentru terți, servicii de proiectare
grafică.

───────

(210) M 2021 02818
(151) 06/04/2021
(732) NATURE COLOURS SRL, PIAȚA

ALBA IULIA NR. 7, BL. 16, SC.
1, ET. 5, AP. 29, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR
51, BL 1, SC. A, AP. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

V - Age

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Creme antirid, creme anti-îmbătrânire,
ser anti-îmbătrânire, produse hidratante
anti-îmbătrânire, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, anticearcăne,
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creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, geluri pentru ochi, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, măști cu
gel pentru ochi, emolienți pentru ten, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice).

───────

(210) M 2021 02819
(151) 06/04/2021
(732) IC CONSULTING SRL, CALEA

CALARASILOR NR. 1D, POARTA
VIENEZA, JUDETUL CLUJ, CLUJ -
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

EC GARDEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
si evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea de
evenimente în scop cultural, de divertisment si
sportiv, organizarea de festivități, organizarea de
competiții, organizarea de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop cultural sau de divertisment,
organizarea și coordonarea de târguri de Crăciun
cu scop cultural sau de divertisment .

───────

(210) M 2021 02823
(151) 06/04/2021
(732) PEOPLE2PEOPLE, S. R.

O., SUCHÉ MÝTO 6 81103
BRATISLAVA - MESTSKÁČASŤ
STARÉ MESTO SLOVENSKO,
BRATISLAVA, SLOVACIA

(540)

Wilio

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software descărcabil sub formă de aplicație
mobilă pentru furnizarea de informații despre
profesioniști (furnizori de bunuri și servicii)
clienților, furnizarea de informații profesioniștilor
(furnizori de bunuri și servicii) despre clienți și
conectarea profesioniștilor (furnizori de bunuri și
servicii) și clienți prin intermediul recomandări,
software descărcabil sub forma unei aplicații
mobile pentru servicii de plată, mesagerie,
planificare și executare a tranzacțiilor între clienți
și profesioniști (furnizori de bunuri și servicii)
35. Promovarea bunurilor și serviciilor altora
prin publicitate pe internet, diseminarea de
publicitate pentru terți prin intermediul unei rețele
de comunicații online pe internet, furnizarea
unui site web pentru conectarea profesioniștilor
(furnizori de bunuri și servicii) cu clienții, servicii
intermediare care conectează clienții și furnizorii
calificați de bunuri și servicii, servicii de informare
pentru clienți, și anume furnizarea de informații
clienților despre profesioniști selectați (furnizori
de bunuri și servicii) în domeniul serviciilor de
uz casnic, respectiv: achiziții generale de bunuri
și servicii de uz casnic, respectiv: servicii de
construcții, curățenie de uz casnic, grădinărit
și amenajare a teritoriului, amenajări interioare,
întreținere și reparații la domiciliu, descărcarea,
serviciile de evenimente, fotografie, catering,
divertisment, muzică, servicii de informare a
clienților, și anume furnizarea de informații
clienților despre profesioniști selectați (furnizori
de bunuri și servicii) în domeniile predării și
învățării, ocupării forței de muncă și a muncii,
educație muzicală, arte și meserii, sănătate,
frumusețe, wellness, masaj, instruire personală,
nutriție, coaching-ul, medicina, servicii de
afaceri, drept, tehnologia informației, consultanță
de afaceri și de sprijin, contabilitate, proiectare,
de îngrijire a copilului, formarea și îngrijirea
animalelor.
42. Furnizarea utilizării temporare a software-
ului care nu poate fi descărcat sub forma unei
aplicații mobile care oferă clienților informații
despre profesioniști (furnizori de bunuri și
servicii), oferă profesioniștilor (furnizori de bunuri
și servicii) informații despre clienți și conectează
profesioniști (furnizori de bunuri și servicii) și
clienți , prin recomandări, furnizarea utilizării
temporare a software-ului care nu poate fi
descărcat sub forma unei aplicații mobile
pentru servicii de plată, mesagerie, programare
și executare a tranzacțiilor între clienți și
profesioniști (furnizori de bunuri și servicii)

───────
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(210) M 2021 02827
(151) 07/04/2021
(732) ADRIANA DANILA, STRADA

CPT. OCTAV COCARASCU NR.
24, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

gram bistro Indulge. Explore.
Connect. ! Epicurious friendly

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.07; 27.05.08; 27.05.09;
26.04.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.
───────

(210) M 2021 02845
(151) 07/04/2021
(732) ANDREI POPA, ALE. SLT. P.M.

DRAGOS MLADINOVICI, NR. 7,
BL. R17, SC. 1, AP. 29, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOR de VIN

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.15.25; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii IT.

───────
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(210) M 2021 02847
(151) 07/04/2021
(732) MARIUS - EUGENIU

GĂLBENUŞĂ, STR MUSETESTI
NR 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte din
carne.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de patiserie îngheţate) și șerbeturi.
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, ape.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii).

41. Servicii de degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
informații în materie de recreere, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de petreceri, organizare
și coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi.

───────

(210) M 2021 02849
(151) 07/04/2021
(732) FLORIN ION ANASTASIU, SAT

BOBOC, JUD. BUZĂU, COMUNA
COCHIRLEANCA, BUZĂU,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR 115, BL 15, SC.
A, APT 19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

GLYKO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.07.02



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1082

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi, in special produse de patiserie
și cofetarie, dulciuri, bomboane, ciocolata
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2021 02851
(151) 07/04/2021
(732) GAMA & GAMA S.R.L., COMUNA

CULCIU, NR.134/C, JUD. SATU
MARE, CULCIU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48;,
BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

POOOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
aşternut pentru animale.

───────

(210) M 2021 02852
(151) 07/04/2021
(732) GAMA & GAMA S.R.L., COMUNA

CULCIU, NR.134/C, JUD. SATU
MARE, CULCIU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48;,
BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

PIS PIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
aşternut pentru animale.

───────

(210) M 2021 02856
(151) 07/04/2021
(732) FAMI IMPEX SRL, STR. 11 IUNIE

NR. 42, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

famivideo

(531) Clasificare Viena:
16.03.05; 24.17.25; 27.05.17; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
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de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea
vitezei, aparate pentru înregistrarea timpului,
înregistratoare de date, cabluri telefonice,
tablete, agende electronice, amplificatoare de
semnal, aparate pentru recunoașterea vorbirii,
aparate pentru codificarea datelor, aparate de
control multiport, huse pentru tablete, cabluri
USB, cabluri USB luminoase, încărcătoare,
încărcătoare USB, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru CD-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru CD-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, căști, căști in-ear, cutii
pentru căști, bureți pentru căști, căști fără fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manual),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare, laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, display-
uri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,

boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere USB fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive descărcabile
de control pentru tastatura de calculator,
amplificatoare digitale, aparate și instrumente
multimedia, blocnotesuri electronice, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, aparate holografice,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, camere
video activate de mișcare, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, playere mp4,
player portabil multimedia, ochelari 3D, playere
multimedia, telecomenzi multifuncționale, stații
de andocare pentru playere audio digitale,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
sisteme de vizualizare video, sisteme de
sonorizare exterioară, sisteme de divertisment
pentru mașini (ICE), sisteme audio-video de
divertisment pentru mașină, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, carcase de
acumulatoare, carcase de baterii, carcase de
calculator, carcase pentru camere, carcase
pentru comutatoare (electronice), carcase
pentru aparate electrice, carcase pentru
dispozitive digitale de asistență personală
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(PDA), carcase rezistente la apă pentru camere
video, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără
fir, dispozitive periferice pentru reproducerea
de date, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), unități de hard
disk, drivere pentru dispozitive, unități de
stocare (SSD), mijloace de stocare electronice,
dispozitive cu memorie pentru stocare, conținut
media descărcabil, piese și accesorii pentru
aparatură audio, piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, adaptoare pentru
cabluri, cabluri adaptoare (electrice), brățări
inteligente care transmit date către telefoane
inteligente, cabluri pentru transmisia de date,
folii de protecție adaptate pentru ceasuri
inteligente, aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, aparate pentru
înregistrări audio-video, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, camere cinematografice
cu funcționalitatea multi-cadru, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, echipamente fotografice,
echipament de karaoke, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, adaptoare
pentru obiective foto, aparate cu bliț, aparate
de filmat ultrarapide, aparate de fotografiat,
genți adaptate sau confecționate special pentru
transportul de aparate de fotografiat, aparate
de fotografiat digitale, aparate de fotografiat
subacvatice, aparate de mărit (fotografie),
aparate de prelucrare a imaginilor, aparate
foto cu burduf, aparate de uscat fotografii,
aparate fotografice, aparate pentru imprimarea

fotografiilor, aparate și instrumente fotografice,
aparatură pentru generarea de imagini virtuale,
camere de 360º, blițuri pentru fotografie, camere
video pentru vehicule, camere web, capace
de protecție pentru camere foto, camere video
pentru telefoane inteligente, camere fotografice,
camere fotografice digitale, diapozitive, carcase
pentru camere, filtre pentru aparate de
fotografiat, dispozitive de iluminat pentru
fotografie, filtre UV pentru aparate de fotografiat
digitale, huse de videocamere, huse pentru
aparate de fotografiat, genți pentru aparate de
fotografiat, dispozitive de iluminat pentru camere
obscure fotografice, lămpi de blitz, lentile pentru
film, lămpi pentru camere obscure, telemetre
(pentru camere foto), tocuri pentru aparate de
fotografiat, trepiede pentru aparate fotografice,
senzori pentru declanșator, suporturi cu trei
picioare pentru aparate de fotografiat, surse de
lumină (blițuri) folosite în fotografiere, monitoare,
microfoane, suporturi pentru microfoane,
brațe telescopice pentru microfoane, aparate
pentru localizarea obiectivelor (telescopice),
telepromptere, aparate foto reflex, digitale
și cu un singur obiectiv (DSLR), aparate
de înregistrare, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, camere video portabile, camere
video digitale, camere video 360º, trepiede
pentru binocluri, trepiede (pentru telescoape),
adaptoare audio, adaptoare coaxiale, adaptoare
USB, inele adaptoare pentru atașarea
obiectivelor la aparatele foto, conectoare
adaptoare (electrice), routere wireless,
emițătoare și receptoare wireless, brațe
extensibile pentru aparatele de transmisie a
sunetului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
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───────

(210) M 2021 02859
(151) 07/04/2021
(732) CATIDIN IDEEAS SRL, ALEEA

NEGOIU NR. 10, JUDETUL CLUJ,
GILAU, 407310, CLUJ, ROMANIA

(540)

Amis de la Fête

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Brânzeturi, brânzeturi proaspete, brânzeturi
maturate, mix de brânzeturi, brânzeturi maturate
moi, brânzeturi albe moi, scurse, brânzeturi cu
trufe.

───────

(210) M 2021 02864
(151) 08/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR CLASA BUSINESS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

vizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
becuri, lampi, lumini pentru studio, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele, genți, articole de
șelărie, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată (cu utilizare nespecificată),
fibre textile brute și înlocuitori, materiale pentru
umplere și capitonare, curele și benzi, frânghii
și sfori, marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate, sacoșe și saci, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole
și echipament de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, ornamente
pentru petrecere și pomi de crăciun artificiali,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu CD-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipamente fotografice , trepiede, carcase
pentru cabine foto, drone pentru filmari aeriene,
accesorii camere video, sisteme de transmisie
wireless, stabilizatoare pentru camere foto-
video, convertoare si distribuitoare AV, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, hardware de calculator,
software de calculator, echipamente audio-
vizuale, microfoane, monitoare, aparate foto-
video, aparate de inregistrare, telefoane, tablete,
calculatoare, laptopuri, ceasuri inteligente și
huse, folii de protectie și carcase pentru
acestea, boxe, periferice pentru calculator,
cabluri de încarcăre, cabluri pentru transferul
de date, baterii, încărcătoare, adaptoare pentru
cabluri, suporturi pentru dispozitive media,
servicii de agenţii de import și export, servicii
de intermediere comercială, publicitate și
marketing.
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(210) M 2021 02869
(151) 08/04/2021
(732) METRIC TOOLS S.R.L., STR.

MARTIR HERMAN SPORER,
CAM. 1, BL. 38, SC. D, AP. 12,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

METRIC SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a maşini,
maşini-unelte, unelte acţionate electric, motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre), componente de cuplare şi transmisie
a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, betoniere, compactoare,
maşini compactoare, palane electrice, palane
(maşini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (maşini), palane manuale de
siguranţă, palan cu melc (piese pentru maşini),
palane de roţi dinţate (piese pentru maşini,
generatoare curent, malaxoare, malaxoare
de beton, maşini amestecătoare (malaxoare),
maşini de tăiat, dispozitive de tăiat sub formă
de piese de maşini, maşini electrice de tăiat,
maşini de tăiat, maşini de tăiat metale (maşini),
maşini de tencuit, pompe de combustibil pentru
motoare, pompe de ulei pentru motoare, pompe
de apă acţionate cu motor, pompe, aparate
de pompare (maşini), instalaţii de pompare
de fluide, ansambluri pompă-motor, maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru

vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat
pentru pardoseală, scule electrice, scule
pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru şlefuire (acţionate electric), scule
abrazive folosite cu maşini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), maşini,
maşini-unelte şi scule şi aparate acţionate
electric pentru fixat şi asamblat, maşini de
găurit, echipament pentru măturare, curăţare
şi spălare, maşini de construcţie, maşini de
ridicat folosite în construcţii, echipament pentru
construcţii (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul referitoare la maşini, maşini-
unelte, unelte acţionate electric, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare şi transmisie a maşinilor,
cu excepţia celor pentru vehiculele terestre,
betoniere, compactoare, maşini compactoare,
palane electrice, palane (maşini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(maşini), palane manuale de siguranţă, palan
cu melc (piese pentru maşini), palane de
roţi dinţate (piese pentru maşini, generatoare
curent, malaxoare, malaxoare de beton, maşini
amestecătoare (malaxoare), maşini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
maşini, maşini electrice de tăiat, maşini de
tăiat, maşini de tăiat metale (maşini), maşini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acţionate cu motor, pompe, aparate de
pompare (maşini), instalaţii de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor. maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat
pentru pardoseală, scule electrice, scule
pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru şlefuire (acţionate electric), scule
abrazive folosite cu maşini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), maşini,
maşini-unelte şi scule şi aparate acţionate
electric pentru fixat şi asamblat, maşini de
găurit, echipament pentru măturare, curăţare
şi spălare, maşini de construcţie, maşini de
ridicat folosite în construcţii, echipament pentru
construcţii, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la maşini, maşini-
unelte, unelte acţionate electric, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
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componente de cuplare şi transmisie a maşinilor,
cu excepţia celor pentru vehiculele terestre,
betoniere, compactoare, maşini compactoare,
palane electrice, palane (maşini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(maşini), palane manuale de siguranţă, palan
cu melc (piese pentru maşini), palane de
roţi dinţate (piese pentru maşini, generatoare
curent, malaxoare, malaxoare de beton, maşini
amestecătoare (malaxoare), maşini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
maşini, maşini electrice de tăiat, maşini de
tăiat, maşini de tăiat metale (maşini), maşini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acţionate cu motor, pompe, aparate de
pompare (maşini), instalaţii de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
şlefuire (acţionate electric), scule abrazive
folosite cu maşini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), maşini, maşini-
unelte şi scule şi aparate acţionate electric
pentru fixat şi asamblat, maşini de găurit,
echipament pentru măturare, curăţare şi spălare,
maşini de construcţie, maşini de ridicat folosite
în construcţii, echipament pentru construcţii,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, betoniere, compactoare,
maşini compactoare, palane electrice, palane
(maşini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (maşini), palane manuale de
siguranţă, palan cu melc (piese pentru maşini),
palane de roţi dinţate (piese pentru maşini,
generatoare curent, malaxoare, malaxoare
de beton, maşini amestecătoare (malaxoare),
maşini de tăiat, dispozitive de tăiat sub formă
de piese de maşini, maşini electrice de tăiat,
maşini de tăiat, maşini de tăiat metale (maşini),
maşini de tencuit, pompe de combustibil pentru
motoare, pompe de ulei pentru motoare, pompe
de apă acţionate cu motor, pompe, aparate
de pompare (maşini), instalaţii de pompare
de fluide, ansambluri pompă-motor, maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat
pentru pardoseală, scule electrice, scule

pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru şlefuire (acţionate electric), scule
abrazive folosite cu maşini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), maşini,
maşini-unelte şi scule şi aparate acţionate
electric pentru fixat şi asamblat, maşini de
găurit, echipament pentru măturare, curăţare
şi spălare, maşini de construcţie, maşini de
ridicat folosite în construcţii, echipament pentru
construcţii, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
administrarea, organizarea şi managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 02870
(151) 08/04/2021
(732) CODRUȚ ERDEI, STR. ARINULUI

NR. 4, BL. 12, AP. 33, JUDETUL
SATU-MARE, SATU-MARE, SATU
MARE, ROMANIA
FLAVIU-ALIN DUCIUC, STR.
DORNA, BL. CD22, AP. 2,
JUDETUL SATU-MARE, SATU-
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(740) OPREA I. PATRICIA DIANA -
CABINET INDIVIDUAL MARCI DE
PRODUSE SI SERVICII DESENE
SI MODELE INDUSTRIALE, STR.
DIMITRIE GUSTI, NR. 4-6, CORP 1,
AP. 3A, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

cafizzio EST. 2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, cafea de malț, esențe de cafea cu
excepția uleiurilor esențiale, uleiuri de cafea
cu excepția uleiurilor esențiale, extracte de
cafea și de cafea de malț, concentrate de
cafea, amestecuri de cafea, băuturi din sau
pe bază de cafea, preparate pentru fabricarea
de băuturi pe bază de cafea, doze de cafea
umplute, capsule de cafea umplute, pliculețe
cu cafea umplute, înlocuitori de cafea, băuturi
din sau pe bază de înlocuitori de cafea,
ceaiuri, cacao și cafea artificială, zahăr și
înlocuitori ai acestora, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate din cereale, paste și tăiței,

pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi și alte
produse similare sub formă de înghețată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, mirodenii,
ierburi conservate, gheaţă (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 02876
(151) 08/04/2021
(732) CTE SOLUTION - UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI NR. 57, PARTER, SAT
CIOROGÂRLA, JUDEȚUL ILFOV,
COMUNA CIOROGÂRLA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CTE SOLUTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone Reflecting pond), turcoaz
(Pantone Biscay Bay)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativa a
ordinelor de achiziție, publicitate, producția de
clipuri publicitare, asistenta in managementul
afacerilor, consultanta in organizarea si
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienta afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de agenție de
informații comerciale, compilarea de informații
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, servicii de intermediere comerciala,
servicii de informații competitive, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea si
încheierea de tranzacții comerciale pentru
terti, furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si
servicii, publicitate cu plata per click, servicii
de achiziție pentru terti, publicarea de texte
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publicitare, promovarea vânzărilor pentru terti,
sistematizarea informațiilor in baza de date
computerizate, scrierea de texte publicitare,
licitare, închirierea panourilor de afisaj, oferirea
de informații comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
servicii de intermediere comerciala, demonstrații
cu produse, negocierea contractelor de afaceri
pentru terti, închiriere de echipamente si mașini
de birou.

───────

(210) M 2021 02887
(151) 08/04/2021
(732) CĂLIN MARIAN LEMNARU,

ALEEA FÂNTÂNII NR. 2A,
JUDEȚUL GORJ, TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Gorjanna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, alimente pe bază de carne, produse
din carne. bacon (slănină), mezeluri, șuncă, ficat,
cărnuri sărate, cârnați, burtă.
35. Publicitate, strângerea la un loc în folosul
terților, a unei game variate de bunuri (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri (produse menționate
în clasa 29), servicii de vânzare cu amănuntul
oferite de o carmangerie.

───────

(210) M 2021 02888
(151) 08/04/2021
(732) CĂLIN MARIAN LEMNARU,

ALEEA FÂNTÂNII NR. 2A,
JUDEȚUL GORJ, TG. JIU, GORJ,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)

Fabrica de Mâncare
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de transport de bunuri,
respectiv: produse alimentare, mâncare, servicii
de curierat, livrarea comenzilor, logistica
transporturilor.

───────
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(210) M 2021 02901
(151) 08/04/2021
(732) POIANA CAILOR SRL, CALEA

GIULEŞTI NR. 333, CLĂDIREA
C14, DEMISOL, CAMERA
13, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

PAUL SINGURENI MANOR
EQUESTRIAN RETREAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 24.01.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu, bej, alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, organizarea de călătorii,
organizarea călătoriilor de către agenţiile
de turism, rezervarea locurilor de călătorie,
organizarea de croaziere, închirierea de cai,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), servicii de discotecă
(divertisment), servicii de disc jockey, oferirea
de tururi cu ghid, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, servicii de
tabere sportive, organizarea şi susţinerea de

ateliere (instruire), organizare de concursuri
ecvestre, închiriere de cai pentru recreere
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, servicii oferite de pensiuni pentru cai,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 02903
(151) 08/04/2021
(732) PAVEL-CRISTIAN BULAI, STR.

PARAUL RECE, NR. 4B, JUD.
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA
COSTEL-CATALIN MATEI, STR.
MIRASLAU, NR. 3A, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

fresso

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, agitatoare de cafea,
boluri din plastic (vase), vase pentru bucătărie,
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râșnițe de cafea manuale, căni de cafea, căni
de băut, căni de dimensiuni mici, căni, cafetiere,
capace pentru cești, distribuitoare de paie de
băut, dozatoare portabile pentru băuturi, linguri
de cafea, pahare biodegradabile, învelișuri
protectoare pentru paharele de băutură, pahare
din carton.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, amestecuri de
ceai, amestecuri de cafea, băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), băuturi din cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, boabe de cafea,
boabe de cafea măcinate, arome de cafea, cafea
decafeinizată.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
închiriere de distribuitoare automate acționate
cu fise, închiriere de distribuitoare automate
pe bază de card, închiriere de automate de
vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vesela, articole de bucatarie si recipiente,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu pahare, vase de baut și căni,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu hârtie și carton, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, materiale și
articole izolante, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse., servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, băuturi nealcoolice, bere și băuturi
alcoolice

───────

(210) M 2021 02904
(151) 08/04/2021
(732) IDEAL FOODPACK SRL, STR.

SALCAMILOR NR. 3, JUD. MUREŞ,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

IDEAL FOODPACK Packaging
for the new millennium

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.11.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu, alb, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Folie de polipropilenă pentru împachetare,
ambalaje pentru mâncare, ambalaje vidate din
carton, ambalaje din hârtie sau carton pentru
sticle, ambalaj (hârtie de ), ambalaj din plastic,
folii din material plastic pentru ambalaj, pungi
pentru ambalare din plastic biodegradabil, pungi
de plastic pentru ambalat și împachetat, folii
transparente din plastic, folii din plastic pentru
ambalat, folii cu bule de aer, din material plastic,
pentru ambalarea sau condiționarea mărfurilor,
recipiente din carton, recipiente pentru ambalare
din carton, recipiente din hârtie pentru ambalat,
recipiente de ambalat din celuloză regenerată,
recipiente pentru mâncare la pachet din pulpă
de hârtie biodegradabilă, foi din hârtie sau
plastic cu control al umidității, pentru ambalarea
produselor alimentare, material plastic pentru
ambalat, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic

───────
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(210) M 2021 02906
(151) 08/04/2021
(732) ANA-IRINA GRIGORESCU, STR.

SERGENT IOAN D. CUIBARU NR.
70-76, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RAVE Babe A
fest wear concept

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 24.15.07

(591) Culori revendicate:alb, roz, turcoaz,
albastru, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Agate, ceasuri cu alarmă, aliaje din
metale preţioase, amulete, ancore, insigne
din metale preţioase, casete ale arcului,
mărgele pentru fabricarea bijuteriilor, cutii din
metale preţioase, brăţări, brăţări realizate din
textile brodate, broşe, busturi din metale
preţioase, caboşoane, lanţuri, pandantive pentru
brelocuri, cronografe, cronometre, instrumente
cronometrice, cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, ace de ceasornic, cutii de ceasuri,
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
mecanisme de ceasuri, monede, suvenire din
cupru, crucifixuri din metale preţioase altele
decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii, butoni de
cămaşă, cadrane, diamante, cercei, figurine /
statuete din metale preţioase, aur în formă brută
sau foiţă, fire de aur, bijuterii pentru pălării,
lingouri din metale preţioase, iridiu, bijuterii din

fildeş, gagat în formă brută sau semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de
bijuterii, inele de chei, lanţuri pentru brelocuri,
medalioane, medalii, mecanisme pentru ceasuri
şi ceasornice, coliere, olivine / peridote, ace
ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, bijuterii cu strasuri, perle realizate
din chihlimbar presat, perle, pendule, ace,
platină, metale preţioase în formă brută
sau semiprelucrate, pietre preţioase, cutii de
prezentare pentru ceasuri, cutii de prezentare
pentru bijuterii, rodiu, inele, ruteniu, pietre
semipreţioase, bijuterii pentru pantofi, fire de
argint, argint în formă brută sau foiţă, spinel, inele
despicate pentru chei din metal preţios, fibre din
argint, statuete din metal preţios, cronometre,
cadrane solare, fire din metal, agrafe de cravată,
ace de cravată, curele pentru ceasurile de mână /
cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri de ceas,
sticle de ceas / geamuri de ceas, cutii de ceas ,
ace de ceas, ceasuri, opere de artă din metal
preţios, ceasuri de mână.
25. Ghete, şorţuri, cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluşi, bandane, fulare, sandale de
baie, papuci de baie, halate de baie, căşti
de baie, slipuri de baie, pantaloni scurţi de
baie, costume de baie, îmbrăcăminte pentru
plajă, pantofi pentru plajă, curele, berete,
bavete, bavete cu mâneci scurte, şaluri cu
pene, corsaje, carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie, camizole, caschete,
şepci, feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie
din piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane,
gulere, combinezoane, corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane, manşete, îmbrăcăminte
pentru ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe
împotriva transpiraţiei pentru rochii, rochii,
capoate, apărători pentru urechi, pantofi sau
sandale din iarba esparto(espadrile), veste de
pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal, ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri, trenciuri, galoşi, jartiere, burtiere,
mănuşi, pantofi pentru gimnastică, pelerine
pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru
pălării, pălării, bentiţe, articole de acoperit
capul pentru purtare, şosete/tălpici, protecţii
de călcâi pentru încălţăminte, tocuri, glugi,
ciorăpărie, jachete, jersee, uniforme de judo,
rochii tip pulover, rochii tip salopetă, uniforme
de karate, chimonouri, chiloţi de damă, chiloţi
pantalonaşi, tricotaje, cizme din dantelă, trusouri
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pentru copii, egări, jambiere, pantaloni, costume
de gimnastică/balet, mantile, costume de
bal mascat, pălării, mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani, îmbrăcăminte
pentru motociclişti, apărători de urechi, eşarfe
pentru gât, fulare, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete, combinezoane, paltoane
bărbăteşti, pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie, jachete cu glugă, pelerine,
mantale, jupe, batiste de buzunar, buzunare
pentru îmbrăcăminte, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-a gata,
sandale, sariuri, saronguri, panglici pentru
purtare, eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
platci de cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri,
bretele pentru susţinerea şosetelor, şosete,
branţuri, tălpi pentru încălţăminte, şoşoni,
articole sport din jerseu, pantofi de sport,
maieuri sport, portjartiere, ciorapi, crampoane
pentru ghetele de fotbal, jachete căptuşite,
costume, bretele pentru îmbrăcăminte, ciorapi
care absorb transpiraţia, lenjerie de corp
care absoarbe transpiraţia, flanele, pulovere,
hanorace, body-uri, tricouri cu mânecă scurtă,
colanţi, bombeuri pentru încălţăminte, togi,
jobene, benzi pentru manşetele de la pantaloni,
curele pentru jambiere, pantaloni, turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
cizme din pâslă, văluri, cozoroace, veste /
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.

───────

(210) M 2021 02907
(151) 08/04/2021
(732) MELOR DISTRIBUTION

COMPANY SRL, STR. SZÉK,
NR.177, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC, 530203,
HARGHITA, ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR. KOSSUTH
LAJOS, NR. 28, AP.13, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530112, HARGHITA, ROMANIA

(540)

KARPATICUM
WEALTH OF NATURE

AUTHENTIC BEVERAGES

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 25.01.15; 03.01.01; 06.01.02

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 560
C), negru (Pantone Black 7 C), auriu
(Pantone 7508 C), bej (Pantone4025 C,
Pantone 4023 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), bitter
(lichioruri), băuturi alcoolice de tip bitter,
lichioruri, lichioruri cremă, lichioruri din plante,
lichior de coacăze negre, lichior de anason,
lichior de ouă, alcoolic, digestive (lichioruri
și spirtoase), lichioruri care conțin cremă,
extracte de lichioruri spirtoase, băuturi aperitive
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pe bază de lichior, lichioruri pe bază de
cafea, aperitive pe bază de lichior din alcool
distilat, preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice pre-amestecate,
băuturi aperitiv, cocteiluri, băuturi alcoolice
spirtoase, whisky, votcă, șnaps, rom, rachiu,
băuturi spirtoase tonice aromatizate, distilat de
vișine, vișinată, băuturi alcoolice care conțin
fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de comenzi online, servicii de import și export,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), administrare de concursuri în scopuri
publicitare, campanii de marketing, marketing
promoțional, marketing pe internet, marketing
direct, marketing de produse, marketing digital,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, crearea și întreținerea de
pagini web personalizate, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, creare, întreținere și
adaptare de software, creare de software, creare
de site-uri pe internet, design de pagini principale
și pagini web

───────

(210) M 2021 02910
(151) 08/04/2021
(732) BOGDAN-IONUŢ DUMITRACHE,

STR. CAMPIA ISLAZ NR.84, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

1ZERO1

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Halate chirurgicale, halate medicale, halate
pentru îngrijirea pacienţilor.
18. Bagaje şi genţi de transport, genţi voiaj,
sacoşe.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte şi pentru acoperirea capului,
imbrăcăminte de stradă, jachete şi sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii de seară,
costume de baie, mănuşi, fuste.
35. Publicitate, furnizarea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru următoarele
produse: articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte şi pentru acoperirea capului,
imbracaminte de strada, jachete si sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii de seara,
costume de baie, mănuşi, fuste, bagaje şi
genţi de transport, genţi voiaj, sacoşe, halate
chirurgicale, halate medicale, halate pentru
îngrijirea pacienţilor.

───────
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(210) M 2021 02911
(151) 08/04/2021
(732) DAYSPORTCOM SRL, STR.

PLUTINEI 81, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, 810257, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

RO PLAYER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 02.01.01; 16.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Căști, căști stereo, căști audio, căști
antifonice, căști pentru motocicliști, console
pentru căști, căști pentru skateboard, căști de
ciclism, amplificatoare pentru căști, căști pentru
sport, căști pentru telefoane, cutii pentru căști,
căști pentru șoferi, căști pentru muzică, casti
pentru schi, casti fara fir, căști fără fir, cabluri
adaptoare pentru căști, căști pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, căști
pentru realitate virtuală, căști de protecție pentru
sport, combinații de căști cu microfon, căști
de protecție pentru cicliști, căști de protecție
pentru motocicliști, căști cu microfon pentru
comunicații, căști pentru comunicare la distanță,
căști de protecție pentru copii, căști audiovizuale
pentru jocuri video, căști de protecție folosite în
sport, căști fără fir pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru calculatoare tabletă, căști
cu microfon pentru telefoane inteligente, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, casti de
protectie pentru snow-board, măști de protecție
pentru căști de protecție, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști pentru
aparate electronice portabile pentru jocuri, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
căști pentru utilizare împreună cu dispozitive
mobile de telecomunicații, suporturi de mouse,
mouse-uri (informatică), mouse (periferice de
calculator), mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator, mouse-uri de calculator fără
fir, dispozitive de sprijin pentru încheietura
mâinii folosite de utilizatorii de mouse-uri de

calculator, dispozitive de indicare electronice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electrice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi
de calculator, tastaturi pentru tablete, tastaturi
fara fir, tastaturi de calculatoare, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, măști de protecție, camere web,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere video
de bord, camere video pentru vehicule, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360º, camere video de securitate, camere
video cu funcționalități multiple, camere video
activate prin mișcare, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, suporturi adaptate pentru laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri, huse pentru
laptopuri, laptopuri.
11. Purificatoare de aer, purificatoare de
aer electrice, purificatoare de aer portabile,
purificatoare de aer (de uz casnic), purificatoare
de aer, de uz casnic, purificatoare de aer
industriale.
20. Birouri, birouri (mobilier), birouri și mese,
birouri cu înălțime reglabilă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────
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(210) M 2021 02914
(151) 08/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

neo TIMPURI NOI

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone187
C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul

managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, administratie
comerciala, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui site
web, asistenta in afaceri, management si servicii
administrative, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, marketing imobiliar, asistență în
afaceri: management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluări imobiliare, finanţare imobiliară,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare, servicii
de consultanţă privind proprietaţile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare şi de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
construcţii, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii), servicii de construcţii civile şi
industriale, servicii de instalaţii şi reparatii,
consultanţă în domeniul construcţiilor civile şi
industriale (construcţii).

───────
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(210) M 2021 02915
(151) 08/04/2021
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

Împreuna trăim fotbal.
Împreună mergem mai departe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizarea de evenimente
sportive.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02916
(151) 08/04/2021
(732) KARI & ANDREI & CO S.R.L.,

STR. VATRA LUMINOASĂ
NR. 2-24, D6, SC.B, ET.4, AP.
68, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

COMPLEX BUREBISTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 02.01.02; 24.07.01; 03.03.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 02917
(151) 09/04/2021
(732) PET PRODUCT SRL, STR.

PRECIZIEI NR.1, PRECIZIEI
BUSINESS CENTER, TRONSON 2,
ETAJ 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2, ET.
1, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

animax

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software și aplicații mobile nedescărcabile,
pentru comerțul electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie,
precum și pentru plasarea și urmărirea
comenzilor rezultate, platforme software
de calculator înregistrate sau descărcabile
destinate comerțului electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, software
nedescărcabil pentru comerț cu amănuntul în
legătură cu produse, accesorii, băuturi și hrană
destinate animalelor și animalelor de companie,
software descărcabil sub formă de aplicații
mobile pentru comenzi și livrare de produse,
accesorii, băuturi și hrană destinate animalelor
și animalelor de companie, publicații electronice
descărcabile care conțin informații despre
animale, informații despre produse destinate
animalelor, sfaturi pentru păstrarea sănătății
fizice și mentale a animalelor de companie,
broșuri electronice descărcabile în legătură cu
informații despre animale, informații despre
produse destinate animalelor, sfaturi pentru

păstrarea sănătății fizice și mentale a animalelor
de companie, podcasturi descărcabile în
legătură cu informații despre animale, informații
despre produse destinate animalelor, sfaturi
pentru păstrarea sănătății fizice și mentale a
animalelor de companie.
42. Construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic în legătură cu produse,
accesorii, băuturi și hrană destinate animalelor
și animalelor de companie, precum și pentru
plasarea și urmărirea comenzilor rezultate,
găzduire de platforme de comerț electronic pe
internet, platforma ca serviciu (PaaS), software
ca serviciu (Saas), crearea și mentenanța site-
urilor web, furnizare de acces temporar la un
software online care nu poate fi descărcat
pentru servicii de comerț în legătură cu produse,
accesorii, băuturi și hrană destinate animalelor
și animalelor de companie, precum și pentru
plasarea și urmărirea comenzilor rezultate.

───────

(210) M 2021 02938
(151) 09/04/2021
(732) AMVAST INTERNATIONAL SRL,

STR. PRIMAVERII, NR 3, JUDEŢ
ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR 11 IUNIE,
NR 51, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Home Vast

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 07.01.08;
26.11.06; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
aspiratoarelor, aspiratoarelor inteligente, sacilor
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control termic, comunicării, camere video de
securitate și ecrane tv, aparate și sisteme pentru
raportarea intrușilor, software pentru controlul
sistemelor de acces la clădiri și a sistemelor
de securitate, sisteme de supraveghere video,
dispozitive de măsurare pentru măsurarea
energiei și controlul energiei, instrumente
de măsurare a electricității și aparate de
măsurare a electricității, debitmetre de gaze,
aparate, dispozitive și instrumente pentru
măsurarea eficienței, performanței și consumului
cazanelor pe gaz, dispozitive portabile de
urmărire a activității, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, variatoare (regulatoare de lumină),
elementele de acționare instalate ascunse,
operare și control, în special controlul de la
distanță al dispozitivelor audio și al datelor
audio, precum și al dispozitivelor video și
al datelor video, senzori pentru măsurarea
calității aerului și a apei, alarmă de apă,
detector de scurgeri, senzori de temperatura,
senzori de prezență, senzori pentru iluminat
interior, detectoare de fum, alarme acționate
de fum, detectoare de gaze (nu pentru uz
medical), cheie electronică, yale inteligente,
camera de supraveghere, yale, senzori de
efractie (usa deschisa), senzori de fum, senzori
de gaz, senzori de inundatie, senzori de
miscare, sonerii inteligente, a corpurilor de
iluminat, accesorii, aparate și instrumente
pentru utilizare în legătură cu sistemele de
iluminat, umidificatoare, aparate de climatizare
inteligente, aparate de climatizare, termostate
inteligente, termostate, aparate și instalații de
iluminat, becuri inteligente, lămpi de iluminat,
aparate și mașini pentru purificarea aerului,
aparate de uscat cu aer, umidificatoare electrice,
umidificatoare inteligente, dezumidificatoare,
prize, relee, intrerupatoare, dulii, contoare de
energie electrica, becuri si sigurante automate,
toate inteligente, piese și accesorii pentru
toate produsele menționate anterior, incluse
în această clasă, în special becuri, instalații
de climatizare, hranitoare animale, jgheaburi
pentru hrana animalelor, boluri pentru hrana
animalelor, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate prin intermediul magazin
elor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

pentru aspirator, tuburilor de aspirator, a
aparatelor şi instrumentelor pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
utilizării energiei electrice, sisteme de
supraveghere video în circuit închis, digital
video recorder, camere video cu înregistrare,
softuri specifice acestora, yale electromagnetice,
sisteme de alarmă împotriva efracție, aparate
și instrumente electrice, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranță (salvare), aparate pentru înregistrare,
transmiterea și reproducerea sunetelor și
imaginilor, sisteme de alarmă de securitate și
furt, și anume stații centrale de monitorizare,
unități de procesare a alarmelor cablate sau
fără fir, module de securitate cablate, receptoare
radio, dispozitive de avertizare, controlere
ale dispozitivului de avertizare, senzori,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, dispozitive de
măsurare pentru consumul de gaz, dispozitive
de control pentru consumul de energie electrică,
dispozitive de control pentru consumul de gaze,
aparate și instrumente electronice, și anume
pentru conectarea la rețea, programare, control,
control de la distanță și reglarea dispozitivelor,
aparate și instrumente electronice, și anume
pentru conectarea în rețea, programare, control,
control de la distanță și reglare a aparatelor
de uz casnic, aparate de iluminat, aparate de
încălzire, aparate cu gaz, aparate generatoare
de abur, aparate de gătit, aparate de răcire,
aparate de uscare, aparate de ventilație, aparate
de aer condiționat și aparate de alimentare
cu apă, aparate și instrumente electronice,
și anume pentru rețea, programare, control,
control de la distanță și reglarea tehnologiei
clădirilor, instalații de construcții, tehnologie
de construcție, sisteme multimedia, încălzire,
climatizare, sisteme de ventilație, sisteme de
iluminat, jaluzele, sisteme de protecție împotriva
incendiilor, sisteme de securitate sisteme de
alarmă, sisteme de supraveghere și sisteme
de control al accesului, aparate și instrumente
electronice, și anume pentru conectarea la
rețea, programare, control, control de la distanță
și reglarea conductelor de gaz, electricitate,
încălzire urbană și apă, sonerii (dispozitive de
avertizare), aparate de comandă programabile,
dispozitive de control de la distanță, în special
pentru utilizarea cu dispozitive de încălzire,
dispozitive de iluminat, dispozitive generatoare
de abur, dispozitive de uscare, dispozitive de
ventilație, dispozitive de climatizare, dispozitive
de alimentare cu apă și dispozitive de
siguranță, dispozitive de control al căldurii,

───────
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(210) M 2021 02940
(151) 09/04/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

WINSTON SELECTION

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 02941
(151) 09/04/2021
(732) LUCIAN-VALENTIN FĂRCAȘ,

STR. GHEORGHE ȘINCAI NR.
3, AP. 4, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Pachamama
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice

conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02944
(151) 09/04/2021
(732) MIVADERM SRL, STR. CÂMPIA

LIBERTĂŢII, NR. 64, CAMERA 1,
BLOC 34A, SCARA D, ETAJ 2,
APARTAMENT 142, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

MIVADERM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice.
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2021 02947
(151) 10/04/2021
(732) SC MARALYN COUTURE SRL,

STR. VERONICA MICLE, NR. 24,
BL. C1, SC. A, AP. 43, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011045, ROMANIA

(540)

Maralyn www.MARALYN.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi părţi
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 02948
(151) 10/04/2021
(732) OZ GARDEN SRL, SOSEAUA

BANATULUI NR.61, JUD.
ILFOV, CHITILA, 077045, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, aparate, instrumente și cabluri

pentru electricitate, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, magneti
12. Vehicule și mijloace de transport
25. Articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, articole
de încălțăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte

───────

(210) M 2021 02949
(151) 10/04/2021
(732) ROXANA COJOCEA, STR.

VALEA DRAGA NR.11, AP.1, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOCIAŢII
SRL, STR.9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, 500209,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Bebelinul meu

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 29.01.11; 02.05.06

(591) Culori revendicate:albastru deschis ,
magenta

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
steguleţe pentru bebeluşi, mănuşi de baie, huse
pentru pat / cearşafuri / cuverturi (cearşafuri) /
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, apărători laterale pentru pătuţurile de
copii (lenjerie de pat), pânze pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluşi, scutece din pânză,
plăpumi de puf, material elastic ţesut, ţesături
pentru lenjeria de corp, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), toate acestea pentru
copii și bebeluși
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), pantaloni pentru bebeluşi
(lenjerie de corp), bandane (fulare), sandale de
baie, papuci de baie, halate de baie, căşti de
baie, slipuri de baie - pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, cizme, chiloţi
tip boxeri, pantaloni de călărie pentru purtare,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din piele,
îmbrăcăminte din piele, paltoane, manşoane
- manşete (îmbrăcăminte), pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale din
iarba esparto (espadrile), pantofi de fotbal
- ghete de fotbal, saci pentru picioare,
neîncălziţi electric, încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, mănuşi (îmbrăcăminte), pantofi pentru
gimnastică, pelerine pentru coafor-frizerie,
cizmuliţe, pălării, bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover - rochii tip salopetă,
uniforme de karate, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) - jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică-balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mănuşi cu un deget, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât- protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, îmbrăcăminte din hârtie, pălării
din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă
(parka), pelerine, mantale, jupe, batiste de
buzunar, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
sandale, panglici pentru purtare, plastroane
pentru cămăşi, plătci de cămăşi, cămăşi,
pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă, căşti de
duş, bocanci de schi, mănuşi de schi, fuste,
pantaloni scurţi tip fustă, bonete, măşti de
somn, papuci, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, ghetre - şoşoni, articole sport din
jerseu, pantofi de sport, maieuri sport, ciorapi,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)-
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia

- desuuri care absorb transpiraţia, flanele -
pulovere - hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
pantaloni (am.), turbane, chiloţi, lenjerie de corp-
desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
veste - jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă,
pantofi din lemn, toate acestea pentru copii și
bebeluși
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru produse specifiice copiilor
si bebelusilor, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ
engros si cu amănuntul de produse specifice
pentru copii si bebelusi
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de creşă (crèche),
decorare de alimente

───────
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(210) M 2021 02950
(151) 11/04/2021
(732) GERABISCO SRL, STRADA

BUCUR NR. 16, ETAJ 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11

(591) Culori revendicate:alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiți, biscuiți sărați, biscuiți crocanți,
biscuiți crackers, napolitane rulou (biscuiți),
biscuiți dulci sau sărați, biscuiți crackers cu
aromă de fructe, biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți dulci pentru consum
uman, napolitane, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), prăjiturele, cereale,
cereale procesate, cereale gata preparate,
batoane de cereale, cereale pentru micul
dejun, cereale pentru mic dejun cald, preparat
din cereale (făină alimentară), gustări pe
bază de cereale, cereale preparate pentru
consum uman, preparate pe bază de cereale,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru micul dejun care conțin miere,
cereale pentru micul dejun care conțin fibre,
cereale procesate pentru alimente de consum
uman, cereale pentru micul dejun, terci și
griș, cereale pentru micul dejun cu aromă
de miere, bomboane, bomboane (dropsuri),
jeleuri, caramele, produse din cacao, acadele,
acadele (dulciuri), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), ceaiuri de
fructe, ceaiuri (nemedicinale) aromate cu lămâie,
ceaiuri (nemedicinale) care conțin lămâie, ceaiuri
cu lapte, ceaiuri cu aromă de fructe (nu
medicinale), cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, ceaiuri aromate (altele decât cele
pentru uz medicinal), pliculețe de ceai pentru
prepararea de ceaiuri nemedicinale, ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal, cafea,
cafea aromată, cafea măcinată, cafea verde,

cafea decafeinizată, cafea solubilă, boabe de
cafea, concentrate de cafea, băuturi din cafea,
cafea gata preparată, cafea (arome de -), cafea
cu ciocolată, capsule de cafea (umplute), pungi
de cafea (umplute), cafea preparată și băuturi pe
bază de cafea, boabe de cafea prăjite, boabe
de cafea măcinate, cicoare (înlocuitori de cafea),
băuturi pe bază de cafea, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, cafea (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), ceai, ceai instant,
ceai negru, ceai verde, extracte de ceai, ceai
pentru infuzii, arome din ceai, cornuri.
32. Sucuri, sucuri carbogazoase, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromatizate, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, apă (băuturi), apă
carbogazoasă, apă plată, apă minerală, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi)
35. Consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, servicii de consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, consultanță în afaceri,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate.

───────

(210) M 2021 02967
(151) 14/04/2021
(732) CTE RENT UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L., ŞOS.
BUCUREŞTI NR. 57, BIROU 2.12,
ET. 2, SAT CIOROGARLA, JUD.
ILFOV, COMUNA CIOROGARLA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CTE Rent
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(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.15.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
Reflecting pond), verde (Pantone Lime
zest)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, publicitate, producţia de
clipuri publicitare, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de agenţie de
informaţii comerciale, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, publicitate cu plata per click, servicii
de achiziţie pentru terţi, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
sistematizarea informaţiilor în baza de date
computerizate, scrierea de texte publicitare,
licitare, închirierea panourilor de afişaj, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou.

───────

(210) M 2021 02975
(151) 12/04/2021
(732) ARGGO SOFTWARE

DEVELOPMENT & CONSULTING
SRL, BD. AVIATORILOR NR. 47,
CORP A, ET. 3, 4 ŞI 5 ŞI CORP B,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

timeqode

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6c), roz (Pantone 225c, 2385c),
mov (Pantone Purple c, 7442c, 266c),
albastru (Pantone 2736c, 285c, 2995c,
319c), verde (Pantone 3255c, 3242c),
rosu (Pantone 710c)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare, servicii
de protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, duplicarea programelor de calculator,
găzduirea site-urilor (site-uri web), consultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei (it), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
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calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informaţiei, dezvoltare
de platforme de calculatoare, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare ştiinţifică, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (saas), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
cercetare tehnologică, consultanţă tehnologică,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 02977
(151) 12/04/2021
(732) NIVA DEVELOPMENT SRL, STR.

PARCULUI NR. 2, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
14.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, managementul, organizarea
şi administrarea afacerilor în domeniul
imobiliar, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,

servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare în domeniul imobiliar.
36. Servicii financiare, monetare şi
bancare, afaceri imobiliare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de agenţie imobiliară,
închirierea bunurilor imobiliare, activităţi
de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
servicii financiare privind proprietăţile imobiliare,
servicii de gestiune a investiţiilor imobiliare,
servicii de consultanţă privind proprietăţile
imobiliare, servicii de investiţii în proprietăţi
imobiliare, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăţilor imobiliare,
servicii de cercetare privind selectarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de asigurări
în domeniul proprietăţilor imobiliare, servicii
de finanţare privind dezvoltarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consultanţă în materie
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare,
servicii de cercetare privind achiziţia de
proprietăţi imobiliare, servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăţi imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
şi a proprietăţilor, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăţilor imobiliare,
servicii financiare pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente şi birouri,
închirieri de apartamente, închirieri de locuinţe
(apartamente), consultanţă imobiliară, dezvoltări
imobiliare, multiproprietăţi în domeniul imobiliar,
planificare imobiliară (activităţi financiare).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, consultanţă în construcţii,
supravegherea construcţiei de clădiri.

───────
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(210) M 2021 02991
(151) 12/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

one HIGH DISTRICT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru indigo
(Pantone 281 C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii

publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, administratie
comerciala, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui site
web, asistenta in afaceri, management si servicii
administrative, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, marketing imobiliar, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluari imobiliare, finantare imobiliara,
gestionarea proprietatilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de constructii civile si
industriale, servicii de instalatii si reparatii,
consultanta în domeniul constructiilor civile şi
industriale (construcţii).

───────
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(210) M 2021 02993
(151) 12/04/2021
(732) ALINA IRINA POPESCU, STR.

LEONARD NICOLAE NR. 26,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

POLIDOTT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
in special picturi (tablouri) înrămate sau nu,
reproduceri artistice tipărite.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, in
special strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii publicitare cu privire la crearea
identității corporative și de brand, servicii de
expunere comercială de mărfuri, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, regie de film
pentru filme publicitare.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive şi culturale, in
special servicii de galerii de artă, divertisment
muzical, spectacole muzicale, producția de
muzică, prezentare si distribuție de filme,
prezentări de filme în scopuri educative,
producție de programe de acțiune în direct și
de animație, servicii în producția de filme de
animație, servicii de producție de animație.
42. Servicii științifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, in special design
grafic, design de bijuterii, servicii de design de

brand, design de site-uri web, servicii de ilustrații
grafice pentru terți.

───────

(210) M 2021 02994
(151) 12/04/2021
(732) ALINA IRINA POPESCU, STR.

LEONARD NICOLAE NR. 26,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

aip

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
in special picturi (tablouri) înrămate sau nu,
reproduceri artistice tipărite.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, in
special strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii publicitare cu privire la crearea
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identității corporative și de brand, servicii de
expunere comercială de mărfuri, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, regie de film
pentru filme publicitare.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive şi culturale, in
special servicii de galerii de artă, divertisment
muzical, spectacole muzicale, producția de
muzică, prezentare si distribuție de filme,
prezentări de filme în scopuri educative,
producție de programe de acțiune în direct și
de animație, servicii în producția de filme de
animație, servicii de producție de animație.
42. Servicii științifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, in special design
grafic, design de bijuterii, servicii de design de
brand, design de site-uri web, servicii de ilustrații
grafice pentru terți.

───────

(210) M 2021 02995
(151) 12/04/2021
(732) DRĂGHICI AGRO SRL, CALEA

BUCUREȘTI, NR. 153, BL. N23,
SC. 1, AP. 7, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

FERMĂ DE FAMILIE
FERMA DRĂGHICI 2014

(531) Clasificare Viena:
05.07.25; 06.01.02; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Fructe proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi, coșuri cadou cu fructe
proaspete, fructe și legume proaspete,
aranjamente de fructe proaspete, legume
proaspete, cepe, legume proaspete, legume
rădăcinoase (proaspete), legume ecologice,
proaspete, legume proaspete pentru salată,
răsaduri, răsaduri de plante, miceliu de ciuperci
(răsaduri), semințe, bulbi și răsaduri pentru
reproducerea plantelor, plante proaspete, plante
leguminoase proaspete, plante proaspete în
ghiveci, bulbi (plante), bulbi plante pentru
horticultură, plante naturale, plante comestibile
naturale (neprelucrate), plante și flori naturale.

───────
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(210) M 2021 02996
(151) 12/04/2021
(732) OZ GARDEN SRL, SOSEAUA

BANATULUI NR. 61, JUDEŢ
ILFOV, CHITILA, 077045, ILFOV,
ROMANIA

(540)

YESIDO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.

───────

(210) M 2021 02997
(151) 12/04/2021
(732) PRIMAL ONE FOOD SRL, STR.

STICLELOR, NR. 18C, JUDEŢ
ARGEŞ, STEFANESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PRIMAL 1 TASTING IT

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.25

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
albastru deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
paste de carne, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, paste tartinabile din
pește, fructe de mare și moluște, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, alimente refrigerate constând în principal
din pește, feluri de mâncare preparate din
carne, mâncăruri congelate constând în principal
din carne, mâncăruri congelate constând în
principal din pește, mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, musaca cu carne, mâncăruri
preparate pe bază de carne, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, supe, sos de brânză velveeta
amestecat cu ardei iuți chili, salate aperitiv,
salate de legume, salate cu carne de pasăre,
tocăni, bacon, cârnați, cârnați în aluat, carne,
carne preparată, carne feliată, ficat, cărnuri
gătite, carne procesată, jambon, înlocuitori de
carne, hamburgeri, gustări pe bază de carne,
produse din carne preparate, mezeluri, șuncă,
salam, brânză alba, brânză sub formă de sosuri
de înmuiat, frigărui shish kebab, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab,
salată caesar, fripturi, conserve de carne, carne
tocată, amestecuri pentru supe, falafel, sosuri
pentru gustări.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon şi produse preparate
din acestea, preparate pentru copt şi drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, baghete umplute,
batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, batoane pe bază de
cereale ca substituți alimentari, blaturi de
pizza, biscuiți crocanți condimentați, burritos
(mâncare mexicană), clătite, empanada (produs
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de patiserie umplut), covrigei, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri), înveliș
pentru sandvișuri, lasagna, lipii cu pui, mâncăruri
care includ paste, mâncăruri pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, pateuri cu cârnați, pizza, plăcinte cu
carne, plăcinte, pâine cu umplutură, produse
de patiserie aromate, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, popcorn aromat,
quiche (tarte sărate), quesadilla (preparat culinar
mexican), sandvișuri, snack-uri preparate din
făină de cartofi, taco, sushi, tăiței ramen, sos
pentru kebab, sosuri, sosuri condimentate, sos
picant, sandvișuri care conțin salată, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, produse de brutărie, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie
dulci aromate, pâine, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
siropuri și melasă, sandvișuri cu crenvurști,
crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise.
32. Bere și produse de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nonalcoolice,
băuturi nealcoolice, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, sucuri, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, sucuri carbogazoase.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea

mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de găzduire temporară în locuințe,
închiriere de camere, organizare și furnizare de
cazare temporară, închirierea de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, servicii oferite de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering., servicii
de fast food la pachet, servicii de restaurante
fast-food, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii în domeniul
gustărilor.

───────

(210) M 2021 02998
(151) 12/04/2021
(732) OPTIM GSM SRL, BV 21

DECEMBRIE 1989 NR 131, BL M1,
SC4, AP.89, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

OPTIM SOLUTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Magneţi, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
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pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice.
12. Vehicule și mijloace de transport.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, servicii de comerț
cu amănuntul de opere de artă furnizate
de galerii de artă, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seifuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de grădinărit, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente pentru terapie
fizică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
răcire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de protecție
acustică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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aparate medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de conținut media, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de divertisment, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
telecomunicații.
42. Servicii IT.

───────

(210) M 2021 02999
(151) 12/04/2021
(732) MARIANA RISTACHE, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 227,
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIESTI,
100176, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Capricii de Doamnă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin de struguri.

───────

(210) M 2021 03009
(151) 13/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR. Alegeri
financiare inteligente.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────
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(210) M 2021 03011
(151) 13/04/2021
(732) SAGITTA GUARD SRL, STR.

VESELIEI NR. 5A, BIROUL 10,
CLADIREA C22, ET. 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SAGITTA guard

(531) Clasificare Viena:
24.15.01; 01.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 03035
(151) 13/04/2021
(732) MUNICIPIUL PITESTI, STR.

VICTORIEI NR.24, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

Simfonia Lalelelor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri educative, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizarea
de expoziții de plante în scop cultural sau
educațional, servicii de expoziții de artă în
scop cultural sau educațional, organizare de
expoziții pentru divertisment în scop cultural sau
educațional, organizare de expoziții în scopuri
culturale, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative.

───────
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(210) M 2021 03036
(151) 13/04/2021
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)

MELCOCID
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Pesticide, insecticide, erbicide, fungicide,
rodenticide, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.

───────

(210) M 2021 03047
(151) 14/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR.Mindfulness financiar.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03063
(151) 14/04/2021
(732) PAVEL GOLOVIN, STR. DIMITRIE

RALLET, NR. 33, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

OLGUŢA PRODUSE
DELICIOASE

(531) Clasificare Viena:
02.05.03; 27.05.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro, roz, albastru,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
30. Patiserie, pateuri (patiserie), prăjiturici
uscate (patiserie), specialități de patiserie,
produse de patiserie congelate, rulouri (produse
de patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
vieneză, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie care conțin fructe, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie pe bază
de portocale, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, zefir (produse de
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cofetărie), produse de cofetărie dulci aromate,
bezele moi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie pe bază
de portocale, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie pe bază
de făină, migdale (produse de cofetărie pe
bază de -), produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, plăcinte, plăcinte
cu carne, plăcinte proaspete, placinte cu măr,
plăcinte cu pește, plăcinte cu afine, plăcinte cu
dovleac, plăcinte cu cremă, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
cu carne tocată, plăcinte cu iaurt congelate,
plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte cu carne
de pasăre sau de vânat, tarte, tarte dulci sau
sărate, quiche (tarte sărate), quiche (preparat
culinar franțuzesc), pelmeni (găluște umplute
cu carne), rulouri umplute, torturi, clătite, clătite
congelate, clătite sărate, clătite americane, aluat
pentru prepararea clătitelor, clătite cu ceapă
verde (pajeon).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 03070
(151) 14/04/2021
(732) CRISTINA-ADRIANA NEGREA,

STR. CONSTITUTIEI, BL.7, SC B,
ET. 1, AP. 11, JUD. SIBIU, SIBIU,
550253, SIBIU, ROMANIA

(540)

criptopedia TOTUL
DESPRE CRYPTO

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.02.01; 26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2fa7ed, HEX #1d51ab)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 03071
(151) 14/04/2021
(732) S.C. BESMART TRADING

IMPORT EXPORT S.R.L., COM.
PIETROASA NR. 167, JUD.
BIHOR, CHISCAU, 417366, BIHOR,
ROMANIA

(540)

marcosm
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(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 03.01.06;
03.01.08; 03.01.24; 07.01.08; 07.01.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de îngrijire pentru animale de
companie.

───────

(210) M 2021 03072
(151) 14/04/2021
(732) SC SEREX SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, DEPOZIT
CC10A, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC B, AP
76, BUCURESTI, SECTOR 2, 022511,
ROMANIA

(540)

HERA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

(591) Culori revendicate:alb, rosu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, produse cosmetice, aer
presurizat, în recipiente speciale, pentru curăţare
şi desprăfuire, odorizante, ambră (parfum),
săpun antiperspirant, măşti cosmetice, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, calupuri de
săpun de toaletă, lapte demachiant, beţe din
bumbac de uz cosmetic, creme cosmetice, geluri
de albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), şampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, baze pentru

parfumuri din flori, săpun antiperspirant pentru
picioare, coloranţi pentru păr, vopsele pentru
păr, loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr,
preparate pentru ondularea părului, luciu de
buze, rujuri, loţiuni pentru uz cosmetic, produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetic, săpun medicinal, produse
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
şampoane, produse pentru ras, săpun pentru
ras, preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
săpun, produse de protecţie solară, produse
pentru bronzare (cosmetice), apă de toaletă,
produse pentru toaletă, şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, arome pentru prăjituri
(uleiuri esenţiale), arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse de curăţare, balsam de
rufe, substanţe pentru îndepărtarea petelor,
detergenţi cu excepţia celor folosiţi în operaţii de
producţie şi în scop medical, cosmetice pentru
animale, produse antistatice pentru uz casnic,
uleiuri esenţiale aromate, ţesături impregnate
cu detergent pentru curăţare, lichide pentru
curăţarea parbrizului.
8. Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, instrumente de lustruire
(unelte manuale), instrumente agricole manual,
răzuitoare, pile abrazive, tacâmuri, cleşti,
pulverizatoare de insecticide (unelte manuale),
desfăcătoare de stridii, maşini de tocat
carne (unelte manuale), foarfeci, tocătoare
de legume, cuţite pentru legume, aparate de
mărunţit legume, feliatoare de legume, foarfece,
argintărie (cuţite, furculiţe şi linguri).
11. Aparate de aer condiţionat, instalaţii de
aer condiţionat, aparate pentru răcirea aerului,
aparate odorizante, instalaţii sanitare, uscătoare
cu aer (uscătoare), instalaţii de filtrare a
aerului, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate şi maşini pentru
purificarea aerului, cuptoare de coacere, fitinguri
pentru baie, instalaţii pentru baie, căzi de baie,
aparate pentru răcirea băuturilor, maşini de
făcut pâine, aparate de prăjit pâine, corpuri de
iluminat pentru plafoane, radiatoare de încălzire
centralizată, candelabre, lumini electrice pentru
pom de crăciun, maşini electrice pentru cafea
filtre electrice de cafea prăjitoare de cafea,
friteuze electrice, aparate de deshidratare
pentru alimente organice, difuzoare de lumină,
uscătoare de păr, filtre pentru apa potabilă,
lămpi electrice, hote pentru bucătării, lumini
decorative, ventilatoare electrice pentru uz
personal, robinete pentru conducte, grătare,
şeminee domestice, rezervoare de apă, fântâni
decorative, grătare de cuptor, tăvi (aparatură
de gătit), griluri (aparatură de gătit), plite,
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ceainice electrice, maşini electrice pentru cafea,
prăjitoare de cafea, fântâni decorative.
16. Saci de gunoi din hârtie sau plastic,
broşuri, calendare, articole din carton, tuburi
din carton, plăci de gravură, gravuri, plicuri
(papetărie), grafice imprimate, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări, şerveţele
din hârtie, hârtie igienică, hârtie luminiscentă,
reviste (publicaţie periodică), copii multiplicate
(papetărie), şerveţele de hârtie pentru
demachiere, şerveţele de hârtie pentru masă,
hârtie de ambalat carnete (papetărie), hârtie,
funde de hârtie, agrafe de hârtie, panglici din
hârtie, foi de hârtie (papetărie), hârtie cerată,
publicaţii periodice, naproane din hârtie, cărţi
poştale, poster, tipărituri, publicaţii imprimate,
aşternuturi pentru imprimante, altele decât din
material textil, prospecte, publicaţii tipărite, foi
din celuloză reciclată pentru ambalare, sigilii
din hârtie, papetărie, prosoape din hârtie, hârtie
transparentă (papetărie), hârtie de celuloză,
ambalaje (papetărie), hârtie de ambalat.
20. Mobila și mobilier, oglinzi mobilier, oglinzi
decorative, rame pentru oglinzi, dulapuri cu
oglinzi, elemente de mobilier.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan
şi faianţă neincluse în alte clase, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi abrazivi pentru curăţarea
pielii, dozatoare de aerosoli, nu pentru uz
medical, oale sub presiune neelectrice, bazine
(recipiente), coşuri pentru uz casnic, linguri
de amestecat, pentru bucătărie, halbe de
bere, termosuri pentru băuturi, amestecătoare
neelectrice pentru uz casnic, tirbuşoane, sticle,
sticle frigorifice, bazine, boluri din sticlă, cutii
pentru dulciuri, cutii din sticlă, cutii din metal
pentru dozarea de prosoape din hârtie, cutii
de săpun, coşuri de pâine, de uz casnic, cutii
de pâine, tocătoare pentru pâine, busturi din
porţelan, teracotă sau sticlă, untiere, capace
pentru untiere, cutii de bomboane, damigene,
ceramică pentru uz casnic, capace pentru
vase cu brânză, ornamente din porţelan,
beţişoare chinezeşti pentru mâncat, instrumente
de curăţare acţionate manual, amestecătoare
pentru cocktail-uri, filtre non-electrice de cafea,
râşniţe manuale pentru cafea, servicii de
cafea (veselă), ibrice non–electrice de cafea,
recipiente pentru uz casnic sau pentru bucătărie,
forme pentru copt, borcane pentru biscuiţi,
seturi de oale de gătit, oale de gătit, ţepuşe
metalice pentru gătit, ustensile non-electrice
pentru gătit, răcitoare (vase pentru gheaţă),

seturi de ceai, oliviere, oţetare, tăvi pentru
firimituri, cristal (pahare), ceşti, suport pentru
ouă, căni pentru fructe, carafe, pahare de
băut, prese non-electrice de fructe, pentru uz
casnic, tigăi, vase din sticlă, capace din sticlă,
sticle (recipiente), fiole din sticlă (recipiente),
sticlă vopsită, cupe, tigve, tigăi grill (ustensile
casnice), suporturi de grătare, seturi de lichior,
mixere manuale (shaker-e pentru cocktail-uri)
dispozitive non-electrice de amestecat, pentru
uz casnic, căni, sticlă opală, sticlă lăptoasă,
râşniţe manuale de piper, piperniţe, filtre non-
electrice pentru cafea, arzătoare de parfumuri,
odorizante, pulverizatoare de parfum, ulcioare,
porţelanuri, capace pentru oale, oale, boluri de
salată, solniţe, tigăi ceramice, farfurioare, bureţi
abrazivi, perii abrazive, servicii (veselă), shaker-
e, scurgătoare (ustensile casnice), indicatoare
din porţelan sau sticlă, dozatoare de săpun,
suporturi de săpun, supiere, spatule (ustensile
de bucătărie), seturi de condimente, statete din
porţelan, ceramică sau sticlă, farfurii de masă,
căni cu capac, infuzoare de ceai, servicii de ceai
(veselă), site de ceai, ceainice, vaze, vase pentru
legume, vase metalice pentru gheaţă şi băuturi
cu gheaţă, lucrări de artă, din porţelan, teracotă
sau sticlă.
29. Ardei conservati, ardei iuți murați, ardei roșii
preparați, ardei, preparați, ciuperci conservate,
ciuperci, preparate, măsline (pregătite), măsline
conservate, măsline preparate, masline umplute,
murături, murături mixte.
30. Amestecuri pentru umpluturi (alimente),
preparate aromatice de uz alimentar, arome
alimentare, plante aromatice (prelucrate), plante
aromatice pentru uz culinar, potențiator de
gust pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), preparate aromatice (altele decât
uleiurile esențiale).
31. Ardei chilli (plante), ardei gras (plante), ardei
iute (plante), ciuperci proaspete, ierburi (plante),
legume neprelucrate, măsline neprelucrate, roșii
neprelucrate.
35. Servicii de aprovizionare (achiziţia de
bunuri) şi vânzare pentru terţi, servicii de
administrare comercială, servicii oferite de
un lanţ de magazine, achiziţie de bunuri
şi servicii pentru alte întreprinderi, servicii
de desfacere, servicii de agenţii de import-
export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitarede orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
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reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor altora,
servicii de vânzări pentru terţi, aprovizionare
pentru terţi (servicii de achiziţie pentru terţi),
achiziţie de bunuri şi servicii pentru terţi,
distribuire de materiale publicitare, furnizarea
de informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, administrare comercială de licenţe
de servicii şi produse pentru terţi, organizare
de expoziţii, târguri cu scop comercial şi
publicitar, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate on-
line într-o reţea computerizată, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping, punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse (cu excepţia
transportului lor) permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet sau
prin alte mijloace de comunicaţii, strângerea la
un loc a produselor, în beneficiul terţilor, pe
internet într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
servicii de intermediere comercială, asistenţă
în conducerea şi managementul afacerilor,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor administrarea afacerilor, inchiriere
masini si echipamente, achizitie de bunuri si
servicii pentru alte intreprinderi, licente de servicii
si produse pentru terți.
39. Servicii de antrepozitare, carausie,
distribuirea de colete, distribuirea de produse,
depozitarea produselor, descărcarea mărfurilor,
livrarea mărfurilor, livrare de mărfuri comandate
prin corespondență, înmagazinare.
40. Prelucrarea materialelor, odorizarea aerului,
împrospătarea aerului, purificarea aerului,
assamblarea personalizată a materialelor
pentru alţii, fabricarea cazanelor, legătorie,
lustruire prin abraziune, arămărie, asamblarea
personalizată de materiale pentru alţii, gravură,
măcinare, conservarea măncării şi băuturilor,
afumarea alimentelor, congelarea alimentelor,
înrămarea lucrărilor de artă, zdrobirea
fructelor, galvanizare, poleire, suflarea sticlei,
şlefuire, şlefuirea sticlei optice, furnizarea

de informaţii despre tratarea materialelor,
tăierea cheilor, laminare inscripţionare cu
laser, tipărire litografică, magnetizare, turnarea
metalului, placare cu metal, călirea metalului,
tratarea metalului, placare cu nichel, tipărire,
tipărire offset, procesarea uleiului, şlefuirea
sticlei, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,
tipărirea şabloanelor, servicii de fotocompunere,
imprimarea fotografică, fotogravură, servicii
oferite de tipografie, tipărire fotografică, tipărire
prin decorare prin site, tratarea apei, tratament
de colorare a geamurilor.

───────

(210) M 2021 03096
(151) 15/04/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STRADA
IOSIF VULCAN NR. 5, AP. 17,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410042, ROMANIA

(540)

WONDER SPRING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03

(591) Culori revendicate:alb, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 03110
(151) 15/04/2021
(732) PRODVINALCO SA , CALEA

BACIULUI NR. 2-4, JUD. CLUJ
, CLUJ NAPOCA, 400230, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MATELOT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ, regruparea in avantajul terţilor a
vinurilor si a altor băuturi alcoolice (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor sa le
vadă si sa le achiziţioneze cat mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenta sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de marketing, servicii de promovare (publicitate),
servicii de cercetare si informaţii de piaţa, servicii
de promovare (publicitate) de bunuri si servicii
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul si/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 03111
(151) 15/04/2021
(732) PRODVINALCO SA , CALEA

BACIULUI NR. 2-4, JUD. CLUJ
, CLUJ NAPOCA, 400230, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MONOPOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ, regruparea in avantajul terţilor a
vinurilor si a altor băuturi alcoolice (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor sa le
vadă si sa le achiziţioneze cat mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros

sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenta sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de marketing, promovare, servicii de cercetare
si informaţii de piaţa, promovare de bunuri si
servicii prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul si/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 03114
(151) 15/04/2021
(732) MADALINA-CRISTINA COSTEA,

STR. CRISTEA MATEESCU, NR.
11,BL.T15C, SC.1, AP.25, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

evog

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Materiale textile, produse textile și înlocuitori,
produse de filtrare din material textil.

───────
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(210) M 2021 03116
(151) 15/04/2021
(732) BORODI CONSTRUCT SELECT

SRL, SAT BUDEȘTI NR.97,
JUDEŢ MARAMUREŞ, COMUNA
BUDEȘTI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

BCS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, roboți industriali,
roboți folosiți în industrie, roboți de uz industrial,
roboți industriali folosiți în fabricație.

───────

(210) M 2021 03136
(151) 16/04/2021
(732) S.C. MEDIA SAT S.R.L., BD.

FERDINAND NR. 99, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEDIA SAT
Communications, no limits

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 27.05.01; 24.15.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Compilarea de informații în baze de date
computerizate.
36. Transferul electronic de fonduri relativ la
microplati prin SMS (short message system).
38. Închirierea timpului de acces la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin
telegrame , comunicații prin telefon , comunicații
prin telefoanele celulare , comunicații prin
terminalele de calculator, comunicații prin
rețelele de fibră optică , transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor ,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), transmisie de
podcasturi , furnizarea de informații in domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, de mesaje, furnizarea de
forumuri online , servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de
comunicare), comunicații radio, transmiterea
prin satelit, flux continuu (streaming) de date ,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații la
o rețea globală de computere , servicii de
rutare și joncțiune pentru telecomunicații ,
servicii de teleconferință , servicii telegrafice ,
servicii de telefonie , transmiterea telegramelor,
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transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, furnizarea accesului utilizatorilor la
rețelele globale de calculatoare , transmisia
video la cerere, servicii de videoconferință ,
servicii de poștă vocală, transmisia fără fir
(wireless)
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare , programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare , închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice ,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare , servicii de
protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în securitatea informatică,
consultanță în proiectarea și dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic , crearea și mentenanța
site-urilor web pentru terți , crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate pe
site- urile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor , duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității datelor,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, platforma
ca serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, recuperarea datelor de pe
calculator, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-
urilor web.

───────

(210) M 2021 03164
(151) 16/04/2021
(732) SC UPGRADECENTER SRL, B-

DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 10A,
CLĂDIREA CONECT I, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

Upgrade Academy Global

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), furnizarea de informaţii în
domeniul educaţie, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
consiliere în carieră.

───────
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(210) M 2021 03165
(151) 16/04/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD MARASTI 65-67 INTRAREA
D PAVILION T, SECTOR 1,
BUCURESTI , 011465, ROMANIA

(540)

Like fm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffe20a,HEX #ffe606), verde (HEX
#34c898, HEX #1f2d2d)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate şi promovare radio, producţie de
publicitate radio, oferite inclusiv prin internet şi
prin orice reţele de de comunicaţii electronice,
servicii de promovare de divertisment, filme,
programe prin materiale de promovare,
servicii de promovare prin trailere pentru
divertisment, sport, concerte, ştiri privind
celebrităţi şi divertisment, servicii de promovare
privind educaţie, jocuri, activităţi, concursuri,
evenimente, organizare şi desfăşurare de
expoziţii şi competiţii cu scop publicitar.
38. Servicii de radio prin radiodifuzare, prin orice
mijloace, inclusiv internet, si in orice modalitati,
servicii de comunicatii si transmisie, respectiv
transmisie de voce, audio, sunet, video, imagini,
grafica, mesaje si date prin reletele de
telecomunicatii, retele de telecomunicatii fara
fir, internet, retele de servicii de informatii
si retele de date, servicii de transmisie,
respectiv servicii de transmisie prin cablu,
servicii de transmisie prin satelit, transmisie
electronica de continut de date, grafica, sunet
si video, transmisie si streaming de programe,

continut audio si vizual, si continut media de
divertisment prin retele de calculatoare globale
si prin retele de comunicatii fara fir, servicii
media mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive inclusiv spectatori pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii on demand si
servicii de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de radio, stiri, continut
editorial
41. Servicii de creatie, productie si distributie
de programe de radio, prin orice mijloace
servicii de creatie, productie si distributie de
inregistrari sonore si vizuale, prin orice mijloace
furnizare de programe de radio servicii de
entertainment (divertisment) creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia
servicii de informare privind divertismentul
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive creatie, productie si comunicare de
divertisment, stiri si servicii educationale printr-
o retea globala de comunicare de natura
unor pagini de internet afisand o varietate de
informatie de divertisment de interes general cu
privire la divertisment, aducatie, antrenamente,
sport, sanatate, cultura, inclusiv filme, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts
si webcasts furnizarea de informatii cu privire
la divertisment, filme, documentare, radio,
materiale de promovare, trailere, sport, concerte,
competitii, celebritati, stiri de divertisment,
programe, educatie, jocuri, cultura, timp liber,
activitati, sanatate, concursuri si evenimente
organizare, productie si prezentare de showuri,
competitii, spectacole de jocuri, concerte,
expozitii, evenimente, concursuri, evenimente
de scena, reprezentatii teatrale, reprezentatii
live, în scop cultural, educaţional sau de
divertisment furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────
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(210) M 2021 03166
(151) 16/04/2021
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD MARASTI 65-67 INTRAREA
D PAVILION T, SECTOR 1,
BUCURESTI , 011465, ROMANIA

(540)

Like fm 88.0 BUCURESTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffe20a,HEX #ffe606), verde (HEX
#34c898, HEX #1f2d2d)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate şi promovare radio, producţie de
publicitate radio, oferite inclusiv prin internet şi
prin orice reţele de de comunicaţii electronice,
servicii de promovare de divertisment, filme,
programe prin materiale de promovare,
servicii de promovare prin trailere pentru
divertisment, sport, concerte, ştiri privind
celebrităţi şi divertisment, servicii de promovare
privind educaţie, jocuri, activităţi, concursuri,
evenimente, organizare şi desfăşurare de
expoziţii şi competiţii cu scop publicitar.
38. Servicii de radio prin radiodifuzare, prin orice
mijloace, inclusiv internet, si in orice modalitati,
servicii de comunicatii si transmisie, respectiv
transmisie de voce, audio, sunet, video, imagini,
grafica, mesaje si date prin reletele de
telecomunicatii, retele de telecomunicatii fara
fir, internet, retele de servicii de informatii
si retele de date, servicii de transmisie,
respectiv servicii de transmisie prin cablu,
servicii de transmisie prin satelit, transmisie
electronica de continut de date, grafica, sunet
si video, transmisie si streaming de programe,

continut audio si vizual, si continut media de
divertisment prin retele de calculatoare globale
si prin retele de comunicatii fara fir, servicii
media mobile de natura transmisiilor electronice,
radiodifuzare si transmisiune de continut audio,
video si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive inclusiv spectatori pe telefoane
mobile si pcuri, fie servicii de telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
incorporeaza servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicatii si telecomunicatii on demand si
servicii de comunicatii si telecomunicatii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie si comunicatii, de divertisment,
filme, videouri, programe de radio, stiri, continut
editorial
41. Servicii de creatie, productie si distributie
de programe de radio, prin orice mijloace,
servicii de creatie, productie si distributie de
inregistrari sonore si vizuale, prin orice mijloace,
furnizare de programe de radio, servicii de
entertainment (divertisment), creatie, productie,
furnizare si distributie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creatie, productie, furnizare si distributie jocuri
interactive, creatie, productie si comunicare
de divertisment, stiri si servicii educationale
printr-o retea globala de comunicare de natura
unor pagini de internet afisand o varietate de
informatie de divertisment de interes general cu
privire la divertisment, aducatie, antrenamente,
sport, sanatate, cultura, inclusiv filme, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, furnizarea de informatii cu privire
la divertisment, filme, documentare, radio,
materiale de promovare, trailere, sport, concerte,
competitii, celebritati, stiri de divertisment,
programe, educatie, jocuri, cultura, timp liber,
activitati, sanatate, concursuri si evenimente,
organizare, productie si prezentare de showuri,
competitii, spectacole de jocuri, concerte,
expozitii, evenimente, concursuri, evenimente
de scena, reprezentatii teatrale, reprezentatii
live, în scop cultural, educaţional sau de
divertisment, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.

───────
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(210) M 2021 03167
(151) 16/04/2021
(732) ROXANA BLENCHE, STR. MIRON

COSTIN NR.3, JUD. MARAMUREŞ,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

BlenChef

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 11.01.03

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, aperitive congelate constând în
principal din fructe de mare, alimente refrigerate
constând în principal din pește, caviar, conserve
de fructe de mare, conserve de pește, conserve
din pește, crustacee, cu excepția celor vii, file
de pește, fructe de mare sărate și fermentate
(jeotgal), fructe de mare în conservă, icre
preparate pentru consum uman, melci preparați
pentru consum uman, mâncăruri pe bază de
pește, pateuri de pește, pește, pește marinat,
pește în conservă, produse din fructe de mare,
produse din pește preparate, pentru consum
uman, produse din carne preparate, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne și
produse din carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), carne de vânat, vânat, conserve din carne
de vânat, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, supe și baze
de supă, extracte din carne, produse lactate
și înlocuitori, pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, ouă și produse din ouă, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,

pui preparat, pateuri din carne de pui, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pui,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
produse de patiserie din legume și carne,
plăcinte cu vânat, garnituri asezonate pentru
carne, pește, vânat, plăcinte cu carne de
pui, sanvisuri continand carne de pui, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți sărați condimentați, boabe de cafea
învelite în zahăr, brioșe cu fructe, bucăți
de jeleu dulce din pastă de fasole roșie
(yohkan), cozonaci, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, deserturi preparate (produse
de cofetărie), deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, jeleuri de fructe
(cofetărie), pâine, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de
masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de ceainării, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în internet-cafe, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii de
cluburi cu restaurante private, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
organizare de banchete, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de somelier, servicii
în domeniul gustărilor, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii prestate de cluburi
de noapte (furnizare de produse alimentare),
servicii oferite de snack-baruri.

───────
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(210) M 2021 03168
(151) 16/04/2021
(732) MARCEL-NELU MARIAN, ALE.

PLOPILOR NR. 4, BL. 2A1, SC. 1,
ET. 4, AP. 30, JUD. HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

MARIAN
ADVENTURES N E S W

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 09.09.10; 06.06.03

(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de publicitate si de
marketing furnizate prin bloguri
38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului la blog-uri, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, continut creat de utilizatori,
continut audio si de informatii, furnizare de spatii
de chat online pentru transmiterea de mesaje,
comentarii si continut multimedia intre utilizatori,
furnizarea de forumuri online, furnizare de
forumuri online pentru transmiterea de mesaje
intre utilizatorii de calculatoare
39. Servicii de turism, furnizarea de informatii
despre calatorii, consultanta in legatura cu
calatoriile, furnizare de informatii pe internet
despre calatorii
41. Servicii de scriere pentru bloguri altele decât
cele publicitare, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.

42. Gazduire de continut digital, si anume jurnale
si bloguri online, proiectare si actualizare de
pagini principale si de site-uri web, proiectare si
realizare de pagini principale si de site-uri web,
creare de site-uri pe internet

───────

(210) M 2021 03194
(151) 19/04/2021
(732) IOAN IONESCU-ANDREI, STR.

VATRA LUMINOASA NR.38-52,
BL.B, SC.C, ET.3, AP.7, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA

(540)

INBITUINer

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strîngerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing,publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
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şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic
sau on-line de comerț cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, furnizare de seminare online de
formare, producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online, publicarea de materiale multimedia online
cu excepţia celor publicitare, furnizare de
informații despre învățământ online, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, transfer de know-
how (instruire), publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), creare (redactare) de podcast-uri,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi.

───────

(210) M 2021 03197
(151) 19/04/2021
(732) SOFIA A ROMÂNIEI, STR.

IVAN PETROVICI PAVLOV, NR.
34, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR. 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Principesa Sofia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hartie si carton, tiparituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie si de
birou, cu exceptia mobilei, materiale de desen
si materiale pentru artisti, materiale didactice
si educative, folii de plastic pentru documente,
folii si pungi pentru ambalat si impachetat,
caractere tipografice, forme de tipar, instrumente
de scris, mape, bannere din hartie, flyere, plicuri

(papetarie), agende, sigilii (stampile), brosuri,
materiale imprimate, periodice, reviste, ziare,
buletine de stiri, prospecte, carti, formulare, harti,
manuale, imagini, calendare, cataloage, greutati
de hartie, deschizatoare de scrisori, suveniruri
din plastic, programe de calculator in format
tiparit, benzi de hartie, carcase metalice pentru
produse de birotica si papetarie.
30. Alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, deserturi preparate (produse de
patiserie), cereale, produse din cacao, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, ceai,
cafea, arome pentru băuturi, conserve de paste,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
și paste, faină și preparate din cereale, orez,
pâine, snacksuri crocante și anume: arahide
crocante, chipsuri din cereale, biscuiți crocanți
condimentați, covrigei, floricele de porumb,
produse de brutărie, amestecuri preparate de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), dulciuri
(bomboane), ciocolată, inghetata, biscuiti,
condimente.
32. Bere, apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), sucuri carbogazoase,
limonade, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi de
fructe, siropuri de fructe, apă carbogazoasă, apă
plată.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicații, e-mail si internet sau orice
alta platforma electronica interactiva, cercetari
de business, cercetari de afaceri, inchiriere
de echipamente de birou, consiliere pentru
ocuparea fortei de munca, servicii caritabile, si
anume organizarea si desfasurarea programelor
de voluntariat si a proiectelor de servicii
comunitare, toate cele mentionate mai sus sunt
furnizate si online prin intermediul internetului
sau al oricarei alte platforme electronice
interactive.
41. Servicii de educatie, furnizarea de formare,
activitati culturale, servicii caritabile, si anume
educatie, formare si monitorizare academica,
organizarea de cursuri, seminarii si evenimente
ceremoniale, servicii de cluburi private
(divertisment), publicatii electronice, servicii
de publicare, organizarea si desfasurarea de
conferinte, congrese, seminarii, ateliere de lucru,
simpozioane, colocvii si expozitii, organizarea
si desfasurarea de examene, prezentarea de
spectacole live, servicii de concerte muzicale,
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publicarea de materiale tiparite, lucrari scrise,
carti si texte, productia sau eliberarea de carti,
filme, videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio
sau de televiziune, productia sau difuzarea de
carti, filme, videoclipuri, benzi, discuri, materiale
radio sau de televiziune referitoare la formare,
instruire si informare, productia de material
didactic si didactic pe suport cd si cd-rom,
servicii de biblioteca, asigurarea si exploatarea
facilitatilor de recreere si sportive, formare
profesionala, spectacole muzicale si artistice, in
scopuri sportive si de agreement.

───────

(210) M 2021 03198
(151) 19/04/2021
(732) LICEUL TEORETIC ATLAS,

STRADA LUJERULUI NR.
26, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ȘCOALA ATLAS

(531) Clasificare Viena:
26.03.02; 01.05.01; 26.01.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#460C8A), verde (HEX #BCD444), bleu
(HEX #C2D8F0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de învățământ (educație).
───────

(210) M 2021 03200
(151) 19/04/2021
(732) VALROM INDUSTRIE SRL,

BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
28, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041256, ROMANIA

(540)

Easy FONO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 16.01.14

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#769897), albastru (HEX #56698F)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, ,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, arzătoare cu acetilenă,
generatoare de acetilenă, torţe cu acetilenă,
aparate de odorizare a aerului, aparate de răcire
a aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare cu
aer, instalaţii de filtrare a aerului, aparate de
aer condiţionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
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electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,

aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj / aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare / fitinguri formate
pentru cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz) / epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap /
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă) / instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
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calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi / cupole pentru lămpi, lămpi
pentru ochelari, sticle pentru lămpi, globuri
cu lampă / globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete*,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de

rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete* /
robineţi*, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
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a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate) / folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranţă
din azbest, placă de azbest / plăci de azbest,
foi de azbest, pâslă de azbest, hârtie de
azbest, învelişuri din azbest, ţesături din azbest,
pânză de azbest, căptuşeli din azbest, carton
de azbest, fibre de azbest, azbest, pungi
(plicuri, săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat,
balata, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, compoziţii de cazan pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale pentru garnituri
de frână, parţial prelucrate, furtunuri din pânză
cauciucată, fibre de carbon, altele decât cele
utilizate la produsele textile, materiale de
călăfătuire, acetat de celuloză, semiprelucrat,
compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
clapete de reţinere din cauciuc, garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, cabluri din cauciuc, vată de
bumbac pentru etanşare (călăfătuire), garnituri
de etanşare pentru cilindrii, materiale dielectrice
(izolatoare), opritoare de uşi din cauciuc,
benzi de etanşare pentru tâmplărie / garnituri
de etanşare pentru tâmplărie, benzi adezive
texturate, ebonită, mulaje din ebonită, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare dinspume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de
aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
bariere plutitoare anti-poluare, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse

semifinisate), folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat /
folii de celuloză regenerată, alta decât cea
utilizată la împachetat, folii din metal pentru
izolare / folii metalice pentru izolare, garnituri
de etanşare, vată de sticlă pentru izolare,
gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
şinele de cale ferată, materiale izolatoare pentru
cabluri, materiale izolatoare pentru reţelele
electrice, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit, mică, în
formă brută sau semiprelucrată, lână minerală
(izolator), materiale neconductoare pentru
reţinerea căldurii, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură) din cauciuc sau plastic,
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic /
materiale de umplere din cauciuc sau plastic,
hârtie pentru condensatoarele electrice, garnituri
pentru ţevi / garnituri de etanşare pentru
ţevi, mufe pentru ţevi, nemetalice / învelişuri
pentru ţevi, nemetalice, folii din plastic, altele
decât pentru împachetat, substanţe din plastic,
semiprelucrate, fibre din plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, folii din
plastic pentru scopuri agricole, compoziţii pentru
prevenirea radiaţiilor de căldură, bare de
protecție din cauciuc pentru docuri, materiale
filtrante din folii semiprelucrate din plastic,
filamente de plastic pentru imprimare în 3d,
materiale de ranforsare, nemetalice, pentru
ţevi, inele de cauciuc, garnituri din cauciuc
pentru borcane, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, manşoane
de cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor / manşoane din cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor, material din
cauciuc pentru reşaparea anvelopelor, soluţii
din cauciuc, compuşi de etanşare pentru
îmbinări, benzi autoadezive, altele decât cele
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
amortizoare de şocuri din cauciuc, lână de zgură
(izolator), materiale de izolare fonică, cauciuc
sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate / răşini
artificiale, semiprelucrate, fire din plastic pentru
lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din cauciuc,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
fire din material plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, supape din cauciuc sau
fibră vulcanizată, folii din vâscoză, altele decât
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pentru împachetat, fibră vulcanizată, şaibe din
cauciuc sau fibră vulcanizată, inele de etanşare /
garnituri de etanşare, furtunuri de udat, ambalaje
rezistente la apă, compoziţii pentru garniturile de
etanşare pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc
pentru ferestre.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepția
celor de metal pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), sticlă
alabastru, alabastru, corniere, nemetalice,
acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
plăci de blindaj, nemetalice, uşi blindate,
nemetalice / uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asfalt, voliere (structuri), nemetalice,
balustrade, nemetalice, balize nemetalice,
neluminoase, grinzi nemetalice / traverse
nemetalice, instalaţii pentru parcarea bicicletelor,
nemetalice, lianţi pentru fabricarea brichetelor /
lianţi pentru fabricarea pietrelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, bitum, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie / doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline

pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice /
rame de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură / statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară / şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră / granule
de sticlă pentru marcarea drumurilor, granit,
plăci pentru morminte, nemetalice / plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt /
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var / piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii / pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii / carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
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luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice, piloţi,
nemetalici / palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice /
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice /
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată / vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare din
zidărie, benzi cu smoală pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, teracotă (materiale de construcţii),
pardoseli din plăci, nemetalice, împrejmuiri

pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn / furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/ schelete nemetalice.

───────
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(210) M 2021 03201
(151) 19/04/2021
(732) ALEXANDRU BADAN, STR.

VASILE LUPU NR. 114, BL. A3, SC.
TR. 1, ET. 5, AP. 12, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TraLaLa

(531) Clasificare Viena:
02.05.06; 02.05.08; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.10; 24.17.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
615C, 7765C), roz (Pantone 0521C),
magenta (Pantone 212C), bleu
(Pantone 298C, 2925C), portocaliu
(Pantone1575C), mov (Pantone 521C),
bej (Pantone 475C), nude (Pantone
473C), negru (Pantone BlackC), khaki
(Pantone 378C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente dietetice de uz uman
sau veterinar, săpun antibacterial, loţiune
antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
bumbac antiseptic, antiseptice, bumbac
aseptic, astringenţi pentru scopuri medicale,
scutece pentru bebeluşi, scutece-chiloţel pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz medical
şi veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri

medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, preparate biologice pentru
scopuri medicale, preparate biologice pentru
scopuri veterinare, culturi de ţesuturi biologice
pentru scopuri medicale, culturi de ţesuturi
biologice pentru scopuri veterinare, preparate
pe bază de bismut pentru scopuri farmaceutice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale,
caşete pentru scopuri farmaceutice, ulei
de camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, zahăr candel cristalizat
de uz medical, capsule pentru medicamente,
suplimente dietetice pe bază de cazeină, ulei
de ricin pentru scopuri medicale, lemn de cedru
destinat utilizării ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, chinolină pentru scopuri
medicale, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, inele pentru bătăturile
picioarelor, remedii pentru bătături, bumbac
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, amalgame dentare, cimenturi
dentare, materiale pentru amprenta dentară,
lac dentar, masticuri dentare, amalgame
dentare din aur, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, depurative,
detergenţi pentru scopuri medicale, pâine pentru
diabetici adaptată uzului medical, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
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suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de peşte
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru scopuri
farmaceutice / făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, flori de sulf pentru scopuri
farmaceutice, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, lipici pentru insectele zburătoare /
adezivi pentru prinderea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, acid galic
pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, genţiană pentru scopuri farmaceutice,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni

pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid pentru
animale, soluţii veterinare insecticide pentru
spălat, ioduri pentru scopuri farmaceutice, iod
pentru scopuri farmaceutice, iodoform, muşchi
irlandez pentru scopuri medicale, izotopi pentru
scopuri medicale, jalapă, jujubă, medicinală,
făină lactată pentru bebeluşi, laxative, apă de
plumb / apă goulard, lecitină pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopurifarmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
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moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor, ceară
de mulaj pentru stomatologi, apă de gură
pentru scopuri medicale, nămol pentru băi, ulei
de muştar pentru scopuri medicale, muştar
pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu muştar /
cataplasme cu muştar, scoarţă de mirobolan
pentru scopuri farmaceutice, scutece pentru
incontinenţă, nervine, gumă cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de
unică folosință, pentru bebeluși, scutece de
înot, reutilizabile, pentru bebeluși, scutece de
înot, de unică folosință, pentru bebeluși, stickuri
contra durerilor de cap, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, pastă de dinţi medicinală,
cilindri pentru oxigen, cu conținut, pentru uz
medical, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii
pentru scopuri farmaceutice, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete
pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, şampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru
scopuri farmaceutice, vaselină rectificată pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreţii, produse farmaceutice, fenol pentru
scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru scopuri
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de polen, pomade pentru scopuri medicale,
porţelan pentru proteze dentare, săruri de
potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale,
quebracho pentru scopuri medicale, chinină
pentru scopuri medicale, chinchină pentru
scopuri medicale / chinină pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri

medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptişor de
matcă, cauciuc pentru uz stomatologic, săruri
pentru băi cu apă minerală, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari / lenjerie intimă pentru
menstruaţie, absorbante sanitare / tampoane
pentru menstruaţie, prosoape sanitare /
şerveţele sanitare / absorbante sanitare, salcie
pentru scopuri medicale, apă de mare pentru
băi medicinale, medicamente seroterapeutice,
seruri, sicativi (agenţi de uscare) pentru scopuri
medicale, pastile de slăbit, săruri mirositoare,
săruri de sodiu pentru scopuri medicale,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, preparate de sterilizare, beţe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe
de sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile
solare, supozitoare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, material pentru umplerea
dinţilor, preparate terapeutice pentru baie, apă
termală, timol pentru scopuri farmaceutice,
tinctură de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge / antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor, vezicanţi, preparate
veterinare, preparate pe bază de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie.
10. Corsete abdominale, comprese abdominale,
aparate pentru tratarea acneei, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer pentru
scopuri medicale, saltele gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, aparate de anestezie,
măşti de anestezie, brăţări anti-greaţă, brăţări
anti-reumatism, inele anti-reumatism, fotolii de
uz medical sau stomatologic, tetine pentru
hrănire pentru bebeluşi / suzete pentru hrănirea
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bebeluşilor, pistoale de hrănire de uz veterinar /
seringi de administrare de uz veterinar, bandaje
ortopedice pentru articulaţii/ bandaje ortopedice
pentru articulații, bandaje, elastice, tăviţe renale
pentru scopuri medicale, ploşti, paturi cu
vibraţii, paturi special concepute pentru scopuri
medicale, centuri pentru scopuri medicale,
centuri, electrice, pentru scopuri medicale,
pături, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate pentru testarea sângelui, aparate
de kinetoterapie de uz medical, analizoare
pentru măsurarea grăsimii corporale, aparate
pentru monitorizarea compoziţiei corporale,
ghete pentru scopuri medicale, brăţări pentru
scopuri medicale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, catetere,
saltele pentru naştere, scaune toaletă, articole
de îmbrăcăminte de compresie, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, freze dentare, aparate şi
instrumente dentare, aparate dentare, electrice,
fotolii stomatologice, proteze / seturi de dinţi
artificiali, aparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, dializoare, irigatoare pentru
spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluşi / suzete pentru bebeluşi, cornete
acustice, pense auriculare, dopuri pentru urechi
(dispozitive de protecţie a urechii), ciorapi
elastici pentru scopuri chirurgicale, aparate
pentru masajul estetic, biberoane / sticle
pentru bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine
pentru biberoane, filtre pentru razele ultraviolete,
pentru scopuri medicale, dispozitive de protecţie
pentru deget utilizate în scopuri medicale,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
mănuşi pentru scopuri medicale, mănuşi
pentru masaj, hemocitometre, aparate auditive,
antifoane pentru urechi, stimulatoare cardiace,
aparate de monitorizare a ritmului cardiac,
perne de încălzire, electrice, pentru scopuri
medicale / termofoare, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate terapeutice cu aer cald,
aparate cu vibraţii cu aer cald pentru scopuri
medicale, inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de

administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru scopuri
medicale, insuflatoare, elevatoare pentru
pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea pacienţilor,
bandaje pentru genunchi, ortopedice, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, piepteni pentru
îndepărtarea păduchilor, măşti utilizate de
către personalul medical, aparate de masaj,
centuri pentru gravide, aparate şi instrumente
medicale, fire-ghid medicale, aparate de
microdermabraziune, oglinzi pentru stomatologi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri
medicale, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de
uz medical, aparate de fizioterapie, feşe
gipsate pentru scopuri ortopedice, pisoare
portabile, sonde pentru scopuri medicale,
dispozitive de protecţie împotriva razelor x,
pentru scopuri medicale, pulsometre, pompe
pentru scopuri medicale, bastoane tetrapod
pentru scopuri medicale, lămpi cu cuarţ pentru
scopuri medicale, aparate radiologice pentru
scopuri medicale, monitoare radiologice pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, eşarfe (bandaje de susţinere),
perne soporifice pentru insomnie, spirometre
(aparate medicale), scuipători pentru scopuri
medicale, atele, chirurgicale, linguri pentru
administrarea medicamentelor, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,
cu roţi / tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, bandaje suspensoare, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, amortizoare pentru cârje,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, aparate de tracţiune pentru scopuri
medicale, aparate pentru tratarea surzeniei,
trocare, suspensoare / bandaje herniare,
lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
medicale, centuri ombilicale, vaporizatoare
pentru scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1137

pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolațiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, cadre de mers cu
roţi pentru facilitarea mobilităţii, bandaje pentru
susținere.
11. Aparate de aer condiţionat, căzi de baie,
instalaţii pentru baie / instalaţii sanitare pentru
baie, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate de sterilizare a cărţilor, aparate de prăjit
pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, arzătoare pentru
lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări, covoare
încălzite electric, corpuri de iluminat pentru
plafoane, radiatoare de încălzire centralizată,
candelabre, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, filtre de cafea, electrice,
maşini de cafea, electrice, ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, lămpi cu lumină rece, friteuze,
electrice, aparate de dezodorizare, nu cele
pentru uz personal, instalaţii de desalinizare,
aparate de desicare, lumini direcţionale pentru
biciclete, lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, recipienți termici electrici, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb,
aparate pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi
standard/ lămpi de podea, vase pentru tajine,
electrice, proiectoare de lumină, mașini de
ceață, aparate si instalatii de încălzire prin
pardoseală, umidificatoare, capsule de cafea,
goale, pentru aparate electrice de cafea,
distribuitoare electrice de băuturi, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare
de substanţe dezinfectante pentru toalete,
aparate de dezinfectare, aparate de uscare,

aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare,
hote de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat
cu abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe
pentru decoraţiuni festive / ghirlande luminoase
pentru decoraţiuni festive, ventilatoare (aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice,
fântâni, congelatoare, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, cuptoare, altele decât cele
utilizate în laborator, lămpi cu gaz, aparate
pentru încălzirea lipiciului, uscătoare de păr,
aparate de uscare a mâinilor pentru băi,
lanterne pentru cap / lămpi portabile cu fixare
pe cap, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare, electrice, pentru biberoane,
aparate de încălzire, instalaţii de încălzire,
aparate de încălzire, electrice, plite de încălzire,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, aparate cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
aparate pentru hidromasaj, maşini şi aparate de
făcut gheaţă, maşini de făcut îngheţată, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, maşini de gătit (cuptoare),
abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi,
suporturi de abajur, felinare pentru iluminat,
uscătoare de rufe, electrice, becuri, becuri,
electrice, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), aparate
şi instalaţii de iluminat, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), instalaţii de răcire a laptelui, aparate
de gătit multifuncţionale, fântâni ornamentale,
pasteurizatoare, încălzitoare de buzunar, maşini
de făcut făină de orez, electrice, pentru
uz casnic, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), maşini şi aparate de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, prăjitoare, ţepuşe
pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate de
prăjire / plite pentru fript (aparate de gătit) /
grătare (aparate de gătit), rotisoare, lămpi de
siguranţă, aparate şi instalaţii sanitare, instalaţii
pentru saună, reflectoare, cabine de duş, duşuri,
chiuvete, prize pentru corpurile de iluminat
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electrice, ciorapi, încălziţi electric, maşini de
gătit sous-vide, electrice, băi spa (căzi), aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
sobe (aparate de încălzire), lămpi stradale,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete, nu
cele pentru scopuri medicale, pisoare ca obiecte
sanitare, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
încălzitoare de apă, instalaţii de distribuire a
apei, aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, aparate
de captare a apei, aparate cu jet de apă,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
12. Avioane, vehicule aeriene, aeronave,
dirijabile / baloane dirijabile, saci adaptaţi pentru
cărucioare, coşuri adaptate pentru biciclete,
şei de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale de
companie, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, suporturi de pahare
pentru vehicule, biciclete, biciclete electrice,
ambarcaţiuni, drone aparate de filmat / drone
aparate de fotografiat, maşini de camping / case
mobile, canoe, rulote, maşini / autoturisme /
automobile, cărucioare de transport, drone
civile, huse pentru volanul vehiculului, triciclete
pentru livrări / tricicluri de transport, vagoane-
restaurant, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, cărucioare de pescuit, saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioare / saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de
copii, maşinuţe de golf (vehicule), tetiere
pentru scaunele vehiculului, claxoane pentru
vehicule, baloane cu aer cald, hidroavioane,
sănii, şalupe, locomotive, autocamioane /
camioane, scutere de mobilitate, mopeduri,
autobuze, autocare, scutere, automobile
de curse, motociclete, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, paraşute, pontoane,
hublouri, cărucioare pentru copii, trotinete
(vehicule), huse pentru cărucioarele de copii,
copertine pentru cărucioarele de copii, plase

împotriva ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele
de copii, cărucioare de copii, maşini robotizate,
carucioare tip cuşcă cu role, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, nave, cărucioare de
cumpărături, ataşe, suporturi de schiuri pentru
maşini, teleschiuri, sănii (vehicule), sănii cu
motor, maşini sport, parasolare adaptate pentru
automobile, remorci (vehicule), remorci pentru
transportarea bicicletelor, tramvaie, triciclete,
cărucioare cu două roţi / cărucioare de bagaje /
cărucioare de magazie, tapiţerii pentru vehicule,
autodube (vehicule), scaune de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), vehicule electrice,
vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe apă
sau pe calea ferată, vehicule acvatice, roabe,
scaune cu rotile, geamuri pentru vehicule, iahturi,
cărucioare, trăsuri trase de cai, vehicule amfibii,
vehicule pentru toate tipurile de teren.
26. Aplicaţii (mercerie), flori artificiale, fructe
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun, ghirlande
artificiale pentru crăciun, ghirlande artificiale
cu lumini pentru crăciun, coroane artificiale
pentru crăciun, coroane artificiale cu lumini
pentru crăciun, insigne pentru purtare, nu din
metale preţioase, mărgele, altele decât pentru
confecţionarea bijuteriilor, cleme pentru curele,
pene de păsări (accesorii de îmbrăcăminte),
închizători pentru bluze / închizători pentru
fixarea rochiei pe corp, funde pentru păr, cutii
de ace, şnururi, brasarde / banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri
pentru brelocuri, găitane (pasmanterie), numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte,
cordoane pentru ornamente, articole decorative
pentru păr, borduri pentru îmbrăcăminte,
panglici elastice, broderie / articole ornamentale
(broderie), bărbi false, păr fals, tivuri false,
mustăţi false, închizători pentru îmbrăcăminte,
pene (accesorii de îmbrăcăminte), festoane
(broderie), volănaşe (dantelărie), volănaşe
pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie cu fir de
aur, mercerie (articole necesare în croitorie),
cu excepţia aţelor, panglici de mercerie, funde
de mercerie, elastice de păr, agrafe de păr /
ace de păr, ace pentru ondularea părului,
clame de păr, plase pentru păr, hârtie pentru
ondularea părului, extensii de păr, ondulatoare
de păr, electrice şi neelectrice, altele decât
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ustensilele manuale, ornamente pentru pălării,
benzi pentru pălării, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, petice termoadezive
pentru decorarea articolelor textile (mercerie),
benzi de prindere cu scai şi puf, copci
(mercerie), copci pentru corsete, păr uman,
andrele, dantelă pentru borduri, ornamente
din dantelă / pasmanterie, paiete strălucitoare,
truse de ace, dispozitive de introdus aţa în
ac, ace, insigne ornamentale (nasturi), pene
de struţ (accesorii de îmbrăcăminte), picou
(margine de dantelă), perne pentru acele cu
gămălie, ace cu gămălie, altele decât bijuteriile,
şuviţe împletite / meşe de păr, panglici pentru
premii, panglici pentru păr, panglici şi funde,
nu din hârtie, pentru împachetarea cadourilor,
ace de cusut, cutii de cusut, degetare pentru
cusut, seturi de cusut, şireturi pentru pantofi,
ornamente pentru pantofi, catarame pentru
pantofi, broderie cu fir de argint, volane pentru
fuste, capse, paiete pentru îmbrăcăminte, benzi
pentru rejansele de draperii, moţuri (pompoane),
calote din păr, ornamente pentru îmbrăcăminte,
peruci, coroniţe din flori artificiale, închizători cu
fermoar / fermoare, fermoare pentru genţi.
27. Gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile, covoare /
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori
de pardoseală, protecţii pentru pardoseli,
rezistente la foc, pentru şeminee şi grătare,
covoare pentru gimnastică/ saltele pentru
gimnastică, linoleum, covoraşe /preşuri, covoare
antiderapante, covoare din stuf, tapet din
material textil, învelitori de pardoseală din vinil,
tapet, covoraşe pentru yoga.
31. Migdale (fructe), plante de aloe vera,
hrană pentru animale, animale vii, nisip aromat
(aşternut) pentru animalele de companie,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, orz, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, hrană
pentru păsări, hrişcă, neprocesată, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de cocos,
copră, castraveţi, proaspeţi, biscuiţi pentru
câini, peşte, viu, bulbi de flori/ bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, fructe,
proaspete, ierburi de grădină, proaspete, usturoi,
proaspăt, grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi,
alune de pădure, proaspete, praz, proaspăt,
lămâi, proaspete, linte, proaspătă, homari,
vii, porumb, animale de menajerie, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, flori comestibile, proaspete, ghimbir,

proaspăt, boabe de soia, proaspete, plante
de cannabis, cannabis, neprocesat, ovăz,
turtă de oleaginoase, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, proaspete, stridii,
vii, arbori de palmier, palmieri (frunzele
arborelui de palmier), arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), hrană pentru
animalele de companie, conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeţi, păsări de curte,
vii, quinoa, neprocesată, rubarbă, proaspătă,
orez, neprocesat, tufe de trandafiri, secară,
somon, viu, sardine, vii, răsaduri, seminţe pentru
plantare / seminţe de plante, susan comestibil,
neprocesat, arbuşti / tufe, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, dovlecei,
proaspeţi, legume, proaspete, plante de viţă de
vie, grâu, coroane din flori naturale.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
servicii bancare, brokeraj, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiaral plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă / evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (rfp), studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscală, subscrierea
asigurărilor de sănătate, finanţare pentru
achiziţia în rate/ finanţare pentru achiziţia prin
închiriere, împrumuturi în rate, consultanţă în
asigurări, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare
de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăţi cu portofel
electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, împrumuturi
(finanţare), fonduri mutuale, închirierea birourilor
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(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card
de membru, colectarea chiriilor, servicii bancare
de economisire, brokeraj de titluri de valoare,
brokeraj de acţiunişi obligaţiuni, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar/ custode.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin
telegrame, comunicaţii prin telefon, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informaţii
in domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţiila o reţea globală
de computere, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de teleconferinţă,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fişierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele
globale de calculatoare, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless),
televiziune, servicii de telecomunicaţii, servicii
de transmisie, comunicare cu terminale de
computere şi acces la internet, furnizare de
acces la conţinut, site-uri şi portaluri de
internet, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie tv prin internet,

asigurarea accesului la internet protocol tv,
servicii de difuzare video, audio şi tv.
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
închirierea de ambarcaţiuni, transportul cu
ambarcaţiunile, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
organizarea de croaziere, livrarea bunurilor,
livrarea ziarelor, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, distribuirea de energie, furnizarea de
direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
distribuirea de energie electrică, însoţirea
turiştilor, livrarea de flori, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, servicii de agenţie de
transport, transportul de mărfuri, închirierea de
garaje, împachetarea cadourilor, depozitarea de
bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, transportul cu taxiul,
furnizarea de informaţii despre trafic, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transport, transportul turiştilor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, informaţii despre transport, logistica
transporturilor, rezervări de călătorie, închirierea
de vehicule, închirierea de depozite, alimentarea
cu apă, distribuirea apei, împachetarea bunurilor.
40. Purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, servicii de tehnician dentar,
croitorie de damă, brodare, producerea
de energie, gravare, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, zdrobirea fructelor, poleire,
suflarea sticlei, placarea cu aur, laminare,
trasarea cu laserul, tipărire litografică,
magnetizare, tipărirea offset, finisarea hârtiei,
tratarea hârtiei, imprimarea de modele,
tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, tipărire (imprimare), procesarea
filmelor cinematografice, imprimarea serigrafică,
placarea cu argint, lipire, tăbăcire, vopsirea
materialelor textile, tratarea materialelor textile /
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tratarea ţesăturilor, colorarea geamurilor de la
maşină, imprimare 3d personalizată pentru alţii,
fabricare la comandă de pâine, tratarea apei,
servicii de sudare, tratamente de colorare a
geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, pasteurizarea
alimentelor şi băuturilor, producţia de vin pentru
alţii.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de motel, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de saloane de înfrumuseţare, perforarea
trupului (body piercing), chiropractică, servicii
de sanatoriu pentru convalescenţi, servicii
stomatologice, depilarea cu ceară, servicii
de viticultură, aranjamente florale, grădinărit,
coafură, îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de îngrijire de tip hospice,
servicii de spitaliceşti, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), grădinărit peisagistic,
proiectare peisagistică, îngrijirea gazonului,
manichiură, masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente

medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
de ortodonţie, îngrijirea animalelor de companie,
fizioterapie / terapie fizică, servicii de pepinieră,
chirurgie plastică, servicii de psiholog, servicii
de baie publică în scopuri igienice, servicii de
reîmpădurire, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, tatuare, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, plantarea arborilor pentru
reducerea emisiilor de carbon, servicii de băi
turceşti, asistenţă veterinară, servicii de machiaj,
realizarea coroanelor, consiliere alimentară și
nutrițională.
45. Servicii de agenţii de adopţie, servicii
de soluţionare alternativă a litigiilor, servicii
de arbitrare, îngrijirea copiilor (babysitting),
închirierea articolelor de îmbrăcăminte,
managementul drepturilor de autor, servicii
de plimbare a câinilor, închirierea rochiilor
de seară, servicii de salvamari, servicii
juridice in domeniul migraţiei, auditare a
conformității de reglementare, auditare a
conformității juridice, cercetare genealogică,
servicii de pază, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă
în proprietate intelectuală, închirierea numelor
de domenii pe internet, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
in în legătură cu negocierea contractelor
pentru terţi, consiliere juridică pentru a
răspunde la cererile de ofertă / consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de reţele
de socializare online, organizarea întâlnirilor
religioase, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale, pet
sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
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numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 03226
(151) 20/04/2021
(732) PETRU-CRISTIAN ILIEŞ, STRADA

ZIZINULUI NR. 11, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STRADA PORII NR. 152, SC. B, AP.
96, JUDEȚUL CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MUNCA DISTRUJE

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.02; 26.01.03

(591) Culori revendicate:galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Bagaje, sacoșe, portofele şi accesorii,
respectiv: portchei, poşete, pormonee şi
portofele, genţi şi portofele din piele.
21. Ceşti şi căni.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
curele(accesorii vestimentare)
34. Brichete pentru fumători, brichete pentru
țigarete, brichete pentru trabucuri, brichete (de
buzunar) din metale neprețioase, brichete pentru
țigarete, care nu se folosesc în vehiculele
terestre, scrumiere, scrumiere pentru fumători
confecționate din metale neprețioase

35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, servicii de promovare (publicitate) de
bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate și marketing online.

───────

(210) M 2021 03241
(151) 20/04/2021
(732) NATURPHARMA BULGARIA

EOOD, KV. LOZENETS, 21
"YANKO SOFIISKI VOYVODA"
STR., PARTER, 1164 SOFIA,
BULGARIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL.19 SC. B, AP. 52,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 20392,
ROMANIA

(540)

BENOCAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Cremă cu protecție solară rezistentă la apă,
creme pentru corp (produse cosmetice), loțiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de creme, creme
cu protecție solară, produse cosmetice.
5. Produse farmaceutice sub forma de creme,
cremă de corp medicamentoasă.

───────
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(210) M 2021 03272
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VALCEA, SAT ULMETEL, COMUNA
PAUSESTI-MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SanoVita VARIETY MIX

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
nuci si leguminoase prelucrate, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,

lapte de arahide, arahide, boabe, floarea-
soarelui (ulei de - comestibil), uleiuri comestibile,
fistic preparat, alune de padure preparate,
seminte de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane pe baza de fructe si fructe nucifere,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
amestecuri de fructe uscate, produse din fructe
uscate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe
confiate, gustări pe bază de fructe confiate,
migdale măcinate, semințe, preparate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, alune prăjite, alune sărate
preparate, nuci de caju sărate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci
pe bază de cereale, batoane pentru gustari
continand un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetarie), batoane
dulci cu susan, batoane pe baza de grau,
orez expandat, biscuiti de orez, chipsuri de
orez, produse alimentare fabricate din orez,
gustari pe baza de orez, gustari extrudate care
contin porumb, fulgi de porumb, preparate din
cereale care contin tarate, amestecuri alimentare
constand in fulgi de cereale si fructe uscate,
fulgi de cereale uscate, quinoa prelucrata,
cereale procesate, gustari preparate continand
in principal cereale expandate, musli constand
predominant din cereale, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, ceai, seminte de
cereale procesate, paste fainoase alimentare,
paste uscate si proaspete, taietei si galuste,
zahar brut, drojdie, condimente, amestecuri
de condimente, faina, gluten din grau uscat,
faina de soia pentru mancare, sare, faina de
naut, preparate din tarate pentru consum uman,
biscuiti, covrigei, napolitane, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți micști, gustări pe bază de multicereale,
gustări sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide
preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, mâncăruri
făcute din cereale coapte.

───────
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(210) M 2021 03273
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VÂLCEA, SAT ULMETEL,
COMUNA PAUSESTI- MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SanoVita FRUIT SHOW

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
nuci si leguminoase prelucrate, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,
lapte de arahide, arahide, boabe, floarea-

soarelui (ulei de - comestibil), uleiuri comestibile,
fistic preparat, alune de padure preparate,
seminte de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane pe baza de fructe si fructe nucifere,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
amestecuri de fructe uscate, produse din fructe
uscate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe
confiate, gustări pe bază de fructe confiate,
migdale măcinate, semințe, preparate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, alune prăjite, alune sărate
preparate, nuci de caju sărate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci
pe bază de cereale, batoane pentru gustari
continand un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetarie), batoane
dulci cu susan, batoane pe baza de grau,
orez expandat, biscuiti de orez, chipsuri de
orez, produse alimentare fabricate din orez,
gustari pe baza de orez, gustari extrudate care
contin porumb, fulgi de porumb, preparate din
cereale care contin tarate, amestecuri alimentare
constand in fulgi de cereale si fructe uscate,
fulgi de cereale uscate, quinoa prelucrata,
cereale procesate, gustari preparate continand
in principal cereale expandate, musli constand
predominant din cereale, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, ceai, seminte de
cereale procesate, paste fainoase alimentare,
paste uscate si proaspete, taietei si galuste,
zahar brut, drojdie, condimente, amestecuri
de condimente, faina, gluten din grau uscat,
faina de soia pentru mancare, sare, faina de
naut, preparate din tarate pentru consum uman,
biscuiti, covrigei, napolitane, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți micști, gustări pe bază de multicereale,
gustări sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide
preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, mâncăruri
făcute din cereale coapte.

───────
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(210) M 2021 03274
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VALCEA, SAT ULMETEL, COMUNA
PAUSESTI- MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SanoVita FUN MIX

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
nuci si leguminoase prelucrate, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,
lapte de arahide, arahide, boabe, floarea-

soarelui (ulei de - comestibil), uleiuri comestibile,
fistic preparat, alune de padure preparate,
seminte de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane pe baza de fructe si fructe nucifere,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
amestecuri de fructe uscate, produse din fructe
uscate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe
confiate, gustări pe bază de fructe confiate,
migdale măcinate, semințe, preparate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, alune prăjite, alune sărate
preparate, nuci de caju sărate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci
pe bază de cereale, batoane pentru gustari
continand un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetarie), batoane
dulci cu susan, batoane pe baza de grau,
orez expandat, biscuiti de orez, chipsuri de
orez, produse alimentare fabricate din orez,
gustari pe baza de orez, gustari extrudate care
contin porumb, fulgi de porumb, preparate din
cereale care contin tarate, amestecuri alimentare
constand in fulgi de cereale si fructe uscate,
fulgi de cereale uscate, quinoa prelucrata,
cereale procesate, gustari preparate continand
in principal cereale expandate, musli constand
predominant din cereale, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, ceai, seminte de
cereale procesate, paste fainoase alimentare,
paste uscate si proaspete, taietei si galuste,
zahar brut, drojdie, condimente, amestecuri
de condimente, faina, gluten din grau uscat,
faina de soia pentru mancare, sare, faina de
naut, preparate din tarate pentru consum uman,
biscuiti, covrigei, napolitane, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți micști, gustări pe bază de multicereale,
gustări sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide
preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, mâncăruri
făcute din cereale coapte.

───────
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(210) M 2021 03285
(151) 22/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR Financial Coach

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, bleumarin, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03323
(151) 22/04/2021
(732) PET PRODUCT SRL, STR.

PRECIZIEI NR. 1, PRECIZIEI
BUSINESS CENTER, TRONSON 2,
ETAJ 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

m

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software și aplicații mobile descărcabile,
pentru comerțul electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, precum
și pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate, platforme software de calculator
destinate comerțului electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, software
pentru comerț cu amănuntul în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, software
descărcabil sub formă de aplicații mobile pentru
comenzi și livrare de produse, accesorii, băuturi
și hrană destinate animalelor și animalelor de
companie, publicații electronice descărcabile
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care conțin informații despre animale, informații
despre produse destinate animalelor, sfaturi
pentru păstrarea sănătății fizice și mentale a
animalelor de companie, broșuri electronice
descărcabile în legătură cu informații despre
animale, informații despre produse destinate
animalelor, sfaturi pentru păstrarea sănătății
fizice și mentale a animalelor de companie,
podcasturi descărcabile în legătură cu informații
despre animale, informații despre produse
destinate animalelor, sfaturi pentru păstrarea
sănătății fizice și mentale a animalelor de
companie.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu hrană și băuturi destinate animalelor
și animalelor de companie, recompense și
delicatese comestibile pentru animale, hrană
pentru puii de animale, oase de ros, deserturi,
obiecte comestibile de mestecat și de ros
pentru animale și animale de companie,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse veterinare, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
destinate animalelor și animalelor de companie,
șampoane, balsamuri, produse pentru îngrijirea
blănii, penelor, pielii, lăbuțelor, nasului și ochilor
animalelor și animalelor de companie, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu pastă
de dinți pentru animale și animale de companie,
spray-uri și loțiuni dentare pentru animale, soluții
pentru igiena orală a animalelor, periuțe de dinți
pentru animale, geluri pentru igiena dentară a
animalelor, spray-uri de gură pentru animale,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de deparazitare pentru animale, zgărzi
antiparazitare, șampoane antiparazitare pentru
animale, pudre antiparazitare pentru animale,
pipete antiparazitare, loțiuni antiparazitare
pentru animale, spray-uri antiparazitare pentru
animale, dispozitive de extragere a căpușelor
pentru animale, servicii de comerț cu amănuntul
de unghiere, foarfeci, clești și ghilotine pentru
îngrijirea ghearelor animalelor și animalelor de
companie, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu dispozitive pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu perii, piepteni
și mașini de tuns pentru animale și animale
de companie, mănuși de periaj a animalelor,
trimmere pentru blana animalelor, foarfeci pentru
îngrijirea blănii animalelor, țesale, descâlcitoare
de păr și blană pentru animale, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu hrănitoare
pentru animale, hrănitoare automate pentru
animale, adăpatori pentru animale, castroane
pentru hrănirea și adăparea animalelor și
animalelor de companie, dispensere de hrană

și apă pentru animale, filtre pentru adăpătoare,
biberoane și suzete pentru puii de animale,
tăvi pentru hrana animalelor, covorașe pentru
castroanele animalelor, containere pentru hrana
și băuturile animalelor, recipiente pentru
depozitarea hranei animalelor, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu lese, zgărzi, hamuri,
botnițe, medalioane, bijuterii pentru animale
și animale de companie, servicii decomerț
cu amănuntul în legătură cu haine pentru
animale, încălțăminte pentru animale, funde
pentru animale, jucării pentru animale, centre
de joacă pentru animale, stălpi de joacă
pentru pisici, căsuțe de joacă pentru animale,
ansambluri de joacă pentru animale, rotițe
pentru hamsteri, echipament de sport pentru
animale, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu genți pentru transportul animalelor,
cuști de transport pentru animale, cărucioare
pentru transportul animalelor, rucsacuri pentru
transportul animalelor, coșuri pentru biciclete
pentru transportul animalelor, servicii de comerț
cu amănuntul de culcușuri pentru animale,
culcușuri termice pentru animale, saltele pentru
animale, cuști pentru animale, căsuțe pentru
animale, saltele pentru animale, saltele termice
pentru animale, coșuri pentru animale, covorașe
pentru animale, covorașe răcoritoare pentru
animale, saltele ortopedice pentru animale,
perne pentru animale, piscine pentru animale,
saltele răcoroase pentru animale, saltele cu
protecție contra insectelor pentru animale, pături
pentru animale, paturi pentru animale, suporturi
pentru calorifer pentru animale, hamace pentru
animale, cuiburi pentru animale, țarcuri pentru
animale, cădițe pentru animale, mobilier pentru
animale, servicii de comerț cu amănuntul de
covorașe absorbante pentru animale, suporturi
absorbante de unică folosință pentru animale
de companie, scutece pentru animale, șervețele
umede pentru curățarea animalelor, chiloți
absorbanți pentru animale, chiloți de protecție
pentru animale, mănuși umede pentru igiena
animalelor, tampoane igienice pentru animale,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
soluții de curățare pentru mentinerea igienei în
locuințele cu animale, șervețele umede pentru
mentinerea igienei în locuințele cu animale,
soluții pentru indepartat pete și mirosuri în
locuințele cu animale, soluții antiacarieni, soluții
pentru curățarea interiorului mașinii în care
sunt transportate animale, soluții dezinfectante,
soluții pentru curățarea jucăriilor animalelor,
soluții degresante pentru cuștile de transport
ale animalelor, role adezive pentru curățarea
părului de animale, spray-uri pentru îndepărtarea
pisicilor și câinilor din locurile nedorite, spray-uri
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repulsive, spray-uri pentru igienizarea coliviilor, a
terariilor și acvariilor, produse de curățat colivii,
cuști, terarii, acvarii, soluții de curățat mobilier
și produse pentru animale, bureți și perii pentru
curățarea mobilierului și produselor destinate
animalelor, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu săculeți igienici pentru excrementele
animalelor, pungi igienice pentru strangerea
excrementele animalelor, clești pentru strâns
excrementele animalelor, dispensere de pungi
igienice, suporturi pentru pungi igienice, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu spray-uri
pentru educare căței, pentru marcarea locurilor
in care trebuie sa defece, de gulere protectoare
pentru animale, clicker pentru dresaj, soluții
anti-ros, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu huse de protecție auto folosite
la transportul animalelor în interiorul mașinilor,
hamuri de siguranță auto pentru animale, centuri
de siguranță auto pentru animale, plase pentru
protecție auto, sisteme de siguranță pentru
geamurile mașinilor în care sunt transportate
animale, pături folosite în interiorul mașinilor care
transportă animale, castroane pliabile pentru
hrana animalelor, pentru calatorii, grilaje de
securitate pentru mașinile care transportă câini,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu uși de acces pentru animale, gps pentru
animale, camere de supraveghere animale, roți
pentru animale de companie (dispozitive pentru
mobilitate), servicii de comerț cu amanuntul în
legătură cu reviste, cărți, dvd-uri cu instrucțiuni
pentru îngrijirea animalelor sau pentru dresaj,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
litiere, odorizante pentru litiere, pungi pentru
litiere, lopățele pentru litiere, filtre pentru litiere,
deodorizator pentru litiere, deodorant pentru
litiere, așternuturi igienice pentru litiere, nisip
pentru litiere, nisip aromat (aşternut) pentru
litiere, hârtie abrazivă pentru litiere, covorașe
pentru litiere, tălaș pentru litiere, servicii de
comerț cu amănuntul de colivii pentru păsări,
huse pentru colivii, voliere, suporturi pentru
colivii, bețe pentru colivii, bețe abrazive, scărițe
pentru colivii, leagăne pentru colivii, balansoare
pentru colivii, cădițe pentru păsări, nisip pentru
colivii, așternut igienic pentru colivii, tăvițe pentru
colivii, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu acvarii, boluri pentru pești, covorașe
pentru acvarii, mese pentru acvarii, capace
pentru acvarii, teste pentru apa din acvariu,
soluții pentru apa din acvariu și iaz, tablete
împotriva algelor din acvarii, tablete impotriva
infectiilor bacteriene ale peștilor din acvarii,
tratamente împotriva micozelor și a parazitilor
care atacă pielea și branhiile peștilor din
acvarii, sare marină pentru acvarii, tablete de

oxigen pentru acvarii cu apă dulce, fertilizant
pentru plantele din acvariu, soluții nutritive
pentru plantele din acvariu, tratament pentru
plante de acvariu, dezinfectant pentru acvarii,
tratamente si suplimente alimentare pentru
pești, substraturi fertile pentru acvarii, substraturi
decorative pentru acvarii, nisip și pietriș pentru
acvarii, sticlă decorativă pentru acvarii, pompe
de aer sau de apa și racitoare pentru acvarii,
curațătoare pentru acvarii, difuzoare de co2
pentru acvarii, seturi de schimbare a apei
pentru acvarii, filtre și încalzitoare pentru
acvarii, neoane, lămpi și sterilizatoare pentru
acvarii, decoruri pentru acvarii, plante pentru
acvarii, termometre pentru acvarii, mincioguri
și maternități pentru pești, bureți și perii
pentru curațarea acvariului, aspiratoare pentru
curațarea acvariului, curățatoare magnetice
pentru acvarii, ustensile pentru curațarea
acvariului, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu terarii pentru reptile,
încălzitoare și becuri pentru reptile, decoruri
pentru terarii, termometre pentru terarii,
substraturi și așternuturi pentru reptile și
terarii, solutii de întreținere pentru reptile,
dezinfectant pentru terarii, ustensile pentru
curațarea de terarii, servicii de vânzare cu
amănuntul de animale, servicii de publicitate,
marketing și promovare, organizarea de
târguri și expoziții în scop comercial și/sau
publicitar, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
marketing, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Construirea unei platforme de internet
pentru comerțul electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, precum
și pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate, găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, platforma ca serviciu
(PaaS), software ca serviciu (SaaS), crearea și
mentenanța site-urilor web, furnizare de acces
temporar la un software online care nu poate fi
descărcat pentru servicii de comerț în legătură
cu produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, precum
și pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate.
44. Servicii prestate de saloane de frumusețe
pentru animale de companie, servicii de îngrijire
a animalelor de companie, servicii veterinare,
toaletarea animalelor.

───────
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(210) M 2021 03324
(151) 22/04/2021
(732) ALEXANDRU EGRI, STR.

CÂMPINEANU NR. 26, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010033, ROMANIA

(540)

Muzicale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, abonamente la ziare,
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, agenții de import-
export, agenții de import-export în domeniul
energiei, analiză de preț, brokeraj cu liste pe
bază de nume și adrese, comenzi de achiziție
(prelucrare administrativă pentru -), consiliere
cu privire la produse de consum, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu cosmeticele,
consultanță privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, evaluare prin compararea prețurilor
la cazare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și

serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizare de recomandări pentru produse de
larg consum, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la software,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații de
piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, informații
despre metode de vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la
servicii telefonice, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la ziare electronice, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
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achiziționării și comercializării de produse,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizare și coordonare de piețe
de vechituri, organizare și coordonare de vânzări
de animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de import, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente
la ziare, pentru terți, servicii de achiziții,
servicii de achiziții de cupoane pentru alte
persoane, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de aprovizionare cu articole de birou pentru
terți, servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte

întreprinderi), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de comparare a prețurilor
la energie, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă
de organizare de achiziții de produse pentru
alte persoane, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, vânzare prin licitație
publică, servicii de abonamente la servicii de
telecomunicaţii pentru terți.

───────
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(210) M 2021 03358
(151) 23/04/2021
(732) BEVO ASSET HOLDING SA, STR.

AGRISELOR NR. 4, AP. 3, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZETBURGER

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 08.07.10

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
368C), negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Bucăţi de carne de pui, carne şi produse
din carne, carne de porc, carne de vită, carne
proaspătă, caşcaval, carne pentru hamburger,
carne pentru cheeseburger, carne pentru
burgeri.
39. Servicii de livrare (transport).
43. Servicii de restaurant, servicii de fast food,
furnizarea de alimente şi băuturi (servicii de
delivery).

───────



Tabel cu cererile de mărci admise la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit) 
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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23 M 2020 09018 14/12/2020 PRIMONET RO SRL tuburiaparate by Primonet 42
24 M 2020 09019 14/12/2020 ANDRAS JOZSEF ANDRAS about HAIR 43

25 M 2020 09055
25/01/2010 SKYGARDEN Arnulfpark

GmbH & Co. KG
Skygarden 44

26 M 2020 09066 31/12/2020 S.C. HCR S.R.L. FAMILY ADVENTURE PARK 45
27 M 2020 09089 16/12/2020 ROBRANDS HUB S.R.L. BRANDS HUB 45

28 M 2020 09140
17/12/2020 PAGINA DE PSIHOLOGIE

SRL
PAGINA DE PSIHOLOGIE 46

29 M 2020 09147 17/12/2020 MIRCEA PLATON ȘCOALA CLASICĂ 46

30 M 2020 09149
17/12/2020 SMITHFIELD ROMANIA

S.R.L.
Porchetti Comtim 47

31 M 2020 09158
18/12/2020 ADSERV SRL AdNatura QUERCETIN 98

COMPLEX
48

32 M 2020 09392

06/01/2021 FLORIN-GABRIEL MIU
SIMONA CROITORU-
ALEXANDRU

STOP PREȚURI MICI GĂSIȚI
AICI! ECONOMAT

48

33 M 2021 00003
03/01/2021 ANAX ORTHOPEDICS SRL INSTITUTUL

GENUNCHIULUI
49

34 M 2021 00013
06/01/2021 ANA-MARIA CHIȚU La Măriuca Produse

românești
49

35 M 2021 00020
05/01/2021 SC CONTEGO INVESTMENT

GROUP SRL
CISMIGIU 50

36 M 2021 00039

06/01/2021 NICOLAUS COM SRL ARTBETON STAȚIE
BETOANE SIBIU PRODUS
CALITATIV ROMANESC

51

37 M 2021 00065 07/01/2021 NICOLAE-LAURENTIU SAVA La Sibieni 56

38 M 2021 00133

11/01/2021 LUCIAN MARIUT IFL IDEAL FEROLUC
șuruburi și accesorii mobilă
Fixeaza-ți idealul!

57

39 M 2021 00216 18/01/2021 VLAD LUCIAN MANOLACHE TRUPA ZERO 58

40 M 2021 00252
15/01/2021 EDUCATIE INFORMALĂ SA DIGITAL JOB powered by

Școala informală de IT
58

41 M 2021 00321
19/01/2021 AFRO FRUCT SRL NICO Bubble BELGIAN

Waffles
60

42 M 2021 00409 21/01/2021 IOAN-CONSTANTIN BIZO D.I.Bizo CASA JAMONULUI 61
43 M 2021 00554 27/01/2021 VALENTIN SILVIU MATEI BGTB 61

44 M 2021 00702
31/01/2021 SC LUCKY CRAFT SRL Creatori de Conținut Less

stress, more happiness
63

45 M 2021 00927 07/02/2021 SUAVIS SRL DAC 63
46 M 2021 01046 01/10/2018 JACKALL, Inc. JACKALL 64
47 M 2021 01047 01/04/1996 Roma Systems, Inc. TONY ROMA'S 64
48 M 2021 01123 22/09/2016 Roma Systems, Inc. TONY ROMA'S 64

49 M 2021 01218
22/02/2021 SC VIVARTIA COM FOOD

SRL
VIVARTIA 65

50 M 2021 01219
22/02/2021 SC VIVARTIA COM FOOD

SRL
Casa Veche 1880 65

51 M 2021 01220
22/02/2021 SC VIVARTIA COM FOOD

SRL
Vivartis ARTA CULINARA 66
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52 M 2021 01223

22/02/2021 JAPAN TOBACCO INC. BELONG ANYTIME TIME
TO BE LONG BELONG TO
NOW AMAZING FANTASTIC
UNEXPECTED

66

53 M 2021 01236 25/02/2021 SC OMAROSA SRL PAPA 67
54 M 2021 01240 17/02/2021 MASSIMO PLUS SRL JoyBek 67

55 M 2021 01268
18/02/2021 SC DECORES IMAGE

EVOLUTION SRL
DECORESILK 68

56 M 2021 01278 22/02/2021 MIRCEA GEORGE NUTU KIDS SOCIETY 68

57 M 2021 01280

23/02/2021 SC INDUSTRIAL EXIM
GROUP SRL

INDUSTRIAL Exim Group
PROFESSIONAL AND
PRECISE

70

58 M 2021 01282 24/02/2021 AERO SKY CONSULT SRL Airplate 70

59 M 2021 01323
24/02/2021 BE SMART

COMMUNICATION
esmart THE HOME OF
TECHNOLOGY!

70

60 M 2021 01329
05/03/2021 FUNDAȚIA WORLD VISION

ROMÂNIA
VREAU ÎN CLASA A 9-A Unul
câte unul, la liceu

73

61 M 2021 01331
22/02/2021 SC ASTON COM SA Alizee Pro - Flux de aer

laminat
73

62 M 2021 01341 19/02/2021 MARIO CAFFE ITALIA SRL Aroma Caffe 73
63 M 2021 01361 22/02/2021 ANTENA TV GROUP SA VAPORUL IUBIRII 74
64 M 2021 01362 24/02/2021 MARIAN BESLEAGA LORA LUXURY 75
65 M 2021 01363 22/02/2021 SC RUGNIS GROUP SRL R RUGNIS group 75
66 M 2021 01365 22/02/2021 SC TOTAL ABROLL SRL Casuta De Hobbit 75
67 M 2021 01366 01/03/2021 ASOCIATIA ACCEPT BUCHAREST PRIDE 75
68 M 2021 01367 22/02/2021 CRISTIAN MATEI MOVILA UNFINISHED 76
69 M 2021 01368 22/02/2021 NOBEL ILAC MED SRL Tylol Hot C 77

70 M 2021 01369
22/02/2021 PAUL MARIAN PETRIA

SIMONA CAMELIA VAICAR
24/7 Smart Express 77

71 M 2021 01371 22/02/2021 BENDEAC MIHAI-VALENTIN JURNALUL UNUI BURLAC 78

72 M 2021 01374
22/02/2021 SPARTAN SECURITY

DIVISION S.R.L.
SPARTAN SECURITY
DIVISION

78

73 M 2021 01375 22/02/2021 COPOU HOLDING SRL CABANA BERARILOR 79

74 M 2021 01376
17/03/2021 NOIR BIO COSMETICS

S.R.L.
CN CHRISTINE NOIR Beauty
by nature

79

75 M 2021 01377 22/02/2021 ANTENA TV GROUP SA URZEALA SOACRELOR 79

76 M 2021 01379
22/02/2021 GEORGIA - CARLA

WALTNER
RADA 80

77 M 2021 01381 22/02/2021 DANIELA-VIORICA BRIGGS CHINESE GARDEN 81
78 M 2021 01382 22/02/2021 EQUILIBRIUM ART SRL ilfy 81

79 M 2021 01383

22/02/2021 RALUCALEX SRL CAMPER4TRAVEL
AVENTURA TA INCEPE CU
NOI

85

80 M 2021 01384

22/02/2021 CABINET MEDICAL DR.
MERTESCU ELISABETA
S.R.L.
G-SKIN EXQUISITE MED
S.R.L.

G-skin 85
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81 M 2021 01385
22/02/2021 VASILE BARCAN Vasilica Cozonac Cozonaci cu

suflet
86

82 M 2021 01386 22/02/2021 V4 SUPPORT DEFEND SRL V4 SUPPORT DEFEND 86

83 M 2021 01387
22/02/2021 CLASS PLAST PACKAGING

INDUSTRY SRL
CLASS PLAST 87

84 M 2021 01389

22/02/2021 NITA MARIAN-GABRIEL
OBOGEANU ANDRA-DIANA
SCHIOPU BOGDAN-STEFAN

YOLO 87

85 M 2021 01390 22/02/2021 ASOCIATIA RE-DESIGN CEREHARD 87

86 M 2021 01391
22/02/2021 MARIA MIHĂILĂ GETIKA HOLISTIC LIFE

GoGETIKA
87

87 M 2021 01392 22/02/2021 MIHAI MARIUS MANTA MOLNAR 88

88 M 2021 01393
22/02/2021 MONDO - CARP

PRODIMPORT-EXPORT SRL
Pui de Somn 88

89 M 2021 01394
22/02/2021 SUDREZIDENTIAL REAL

ESTATE S.R.L
JURNAL IMOBILIAR cu
Ramona Ganea

89

90 M 2021 01395

22/02/2021 SC CENTRO GROUP
PROFESIONAL TM SRL

C CONCENTRO
COSMETICS &
CLEANING SOLUTIONS
WWW.CONCENTRO.RO

92

91 M 2021 01396

22/02/2021 SC CENTRO GROUP
PROFESIONAL TM SRL

C CONCENTRO COMPLETE
WASHING SYSTEMS
WWW.CONCENTRO.RO

92

92 M 2021 01397
22/02/2021 MOST WANTED

ADVERTISING SRL
circles COLAB 93

93 M 2021 01398
22/02/2021 SC MOTOR HOUSE START-

UP SRL
BLUEWAY 95

94 M 2021 01399
22/02/2021 ACCES AUTO TRADING

SRL
DANUBIANA 95

95 M 2021 01402 22/02/2021 DOBROGEA GRUP SA Dieta 95
96 M 2021 01403 22/02/2021 DOBROGEA GRUP SA Dieta 96
97 M 2021 01405 22/02/2021 MARIO STAR SRL GR Galaxy Residence 96

98 M 2021 01406
22/02/2021 THK THEO KITE

THEODOR IONASCU
AnDum 97

99 M 2021 01408 22/02/2021 CORYLACEA JV SRL Miracolul unei vieți sănătoase 97
100 M 2021 01409 22/02/2021 CORYLACEA JV SRL ecofrux fruits of the earth. 100

101 M 2021 01411
23/02/2021 MANPRES DISTRIBUTION

SRL
MANPRES abonamente la
ziare si reviste

102

102 M 2021 01412
23/02/2021 MARC EVEREST SRL KARTOFFEL ZI DE ZI

GUSTOS SI SANATOS
102

103 M 2021 01413
23/02/2021 ECATERINA-ANDREEA

IACOB
Hotel Volo 102

104 M 2021 01414 23/02/2021 MIHAI-BOGDAN DIACONU Trattoria Amore 103
105 M 2021 01415 23/02/2021 MARC EVEREST SRL CARTOFEL 103

106 M 2021 01416
23/02/2021 FOOD AND BEVERAGES

MANAGEMENT SRL
OFFICINA 29 BISTROT
ITALIANO

103

107 M 2021 01417
23/02/2021 AMC ASSOCIATION IMPEX

SRL
teleMAG 103

108 M 2021 01419 25/02/2021 RICHVELO GROUP SRL Cantinetta 108
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109 M 2021 01421 23/02/2021 IULIAN BACAIN IZILIN 108
110 M 2021 01422 23/02/2021 ALIGATOR GUARD SRL ALIGATOR GUARD 109
111 M 2021 01423 23/02/2021 IMPERIU SECURITY SRL IMPERIU SECURITY 109

112 M 2021 01424

23/02/2021 SC ANTIBIOTICE S.A. Fluxiv supliment alimentar
contribuie la sănătatea
circulației vasculare Nutriensa

110

113 M 2021 01425 23/02/2021 CRISTIM MARKETING SRL CRISTIM PUCIOASA 110

114 M 2021 01426
23/02/2021 KORONA FIGHT SPORTS

SRL
Ko.Ro.Na REALTY 111

115 M 2021 01428 23/02/2021 BOGDAN GASPAR pesleau.ro 112
116 M 2021 01429 23/02/2021 SC GELOMIN SRL GELOMIN 112

117 M 2021 01433
23/02/2021 S.C. TOP TEA COMPANY

S.R.L.
LIVADA CU CEAI 112

118 M 2021 01434 25/02/2021 VEGA PROD SISTEM SRL VPS VEGA PROD SISTEM 113
119 M 2021 01435 23/02/2021 SELLFLUENCE SRL SELLFLUENCE 114

120 M 2021 01437
23/02/2021 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL

MARIANA PORST
NAPOLETTA 115

121 M 2021 01438
23/02/2021 ICONTAX SMART ICONTAX SMART

ACCOUNTING
116

122 M 2021 01439 23/02/2021 STUPARUL PUNCT RO SRL Podișor 116
123 M 2021 01440 23/02/2021 ROM CABLU SRL ROMCABLU 117

124 M 2021 01441
23/02/2021 EMILIA NAOME BOŞTIOG

DANIEL BOŞTIOG
DEMALIS 117

125 M 2021 01442 23/02/2021 BUG MARKETING SRL Ina Gospodina 118

126 M 2021 01443
23/02/2021 RAMONA-MIHAELA

VARTOLOMEI
RAMELLE 120

127 M 2021 01444

23/02/2021 STRAUSS ROMANIA SRL MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
INSTANT CREMOS ŞI
AROMAT

121

128 M 2021 01446 23/02/2021 LIBELO PLUS SRL Libelo 122
129 M 2021 01447 23/02/2021 BUNELU FACTORY SRL LA BUNELU' 123
130 M 2021 01448 23/02/2021 IULIANA BARA CERMED MEDICAL 123

131 M 2021 01449
23/02/2021 LIVIU-VALENTIN BERBECE SPA SHOES Curatatorie

Incaltaminte
124

132 M 2021 01450

23/02/2021 INDESIGN SRL La Căsuţă RESTAURANT &
PIZZERIE Good food, well
served, well priced

124

133 M 2021 01451
23/02/2021 RALUCA - CRISTINA

NICOLAE
Naturawl 125

134 M 2021 01452
23/02/2021 S.C. AGROINDUSTRIALA

BUCIUM
INSPIRA 127

135 M 2021 01453 23/02/2021 TOPINDEX IMOBILIARE SRL NEST IMOBILIARE 127

136 M 2021 01455
23/02/2021 MEAT YOU LITVINENCO

SRL
Meat You Jerky FOOD FOR
FRIENDS!

129

137 M 2021 01456
23/02/2021 GRAFFITI PUBLIC

RELATIONS SRL
meaning + 129
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138 M 2021 01460

23/02/2021 CLAUDIA-ROXANA
BOGHEAN
VILARINA-MARY PETRE

Vyro RAW & VEGAN BISTRO 131

139 M 2021 01462 24/02/2021 BOGDAN ANDREI NECHITA BAUMAG 132
140 M 2021 01463 01/03/2021 PROFCEISS ELECTRIC PROFCEISS 132
141 M 2021 01464 24/02/2021 G-MARK HUB S.R.L. G - MARK 133
142 M 2021 01465 24/02/2021 IEHOVA NISI S.R.L. MICU' RĂSFĂȚAT 133
143 M 2021 01466 24/02/2021 PICOFARM SRL PIGOLINO 134
144 M 2021 01467 24/02/2021 SALTEMPO SRL appetit gust deosebit 134
145 M 2021 01468 01/03/2021 ALPHA BANK ROMANIA SA Alpha Pay Online 135
146 M 2021 01469 24/02/2021 GEORGE-EMANUEL AXINTE IERBAR 136
147 M 2021 01470 24/02/2021 SC BIONATIV SRL ALBEENA 137
148 M 2021 01471 24/02/2021 VIVACY COMIMPEX SRL VIVACY LEATHER 138

149 M 2021 01472
24/02/2021 INTER CONECTER SRL Book of Love Finezza FINE

CHOCOLATE
138

150 M 2021 01474
24/02/2021 ASCENZA AGRO ROMANIA

SRL
AMULETTE 139

151 M 2021 01475 24/02/2021 COSMO PHARM S.R.L. goodlife by COSMO PHARM 139

152 M 2021 01476
24/02/2021 SC PASTELLINI ZNOB SRL PASTELLINI HOMEMADE

PASTA
139

153 M 2021 01478 24/02/2021 KRASINO SRL Krasino 140
154 M 2021 01479 24/02/2021 MIDAR GROUP SRL MONTANA DE POST 141
155 M 2021 01480 24/02/2021 SOL-AIR SOLUTIONS SRL SOL AIR SOLUTIONS 141
156 M 2021 01481 24/02/2021 EACCIDENT SRL eAccident o mână de ajutor 141
157 M 2021 01482 24/02/2021 COSMO PHARM S.R.L. goodcare by COSMO PHARM 142

158 M 2021 01483
24/02/2021 COSMO PHARM S.R.L. goodremedy by COSMO

PHARM
142

159 M 2021 01484
24/02/2021 COMITETUL OLIMPIC SI

SPORTIV ROMAN
SPORTUL SE JOACĂ 142

160 M 2021 01486 24/02/2021 B2B INTEGRATED SRL Dulciuri Cu Suflet 143

161 M 2021 01487
24/02/2021 COSMO PHARM S.R.L. goodhealth by COSMO

PHARM
143

162 M 2021 01488 24/02/2021 CBA PARTNERS SRL ALIANȚA LOCAL 144

163 M 2021 01489
24/02/2021 AVANPOST PRODUCTION

SRL
BEST IN GLASS 147

164 M 2021 01490
24/02/2021 AVANPOST PRODUCTION

SRL
NOROC! 147

165 M 2021 01492 24/02/2021 FORCEFIT TITAN S.R.L. FOODNET 147
166 M 2021 01493 24/02/2021 IN MEMORIAM S.R.L. IN MEMORIAM ORADEA 148

167 M 2021 01494

24/02/2021 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) INC.

PALL MALL. MAKE A MOVE.
BE IN THE FLOW. LIVE THE
MOMENT.

149

168 M 2021 01495
24/02/2021 VINCOM DISTRIBUTION

SRL
Acord 149

169 M 2021 01496 24/02/2021 VINCOM DISTRIBUTION STONE 150
170 M 2021 01497 24/02/2021 BUENO LACT SRL BUENO LACT 150
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171 M 2021 01499
25/02/2021 CRISTINA TEODORA

BUCUR
Cristina Bucur Cooking 150

172 M 2021 01500 25/02/2021 ADRIAN-RADU CHETA La Naşu 151

173 M 2021 01501

25/02/2021 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

TUBE FILTER FOR A
CONSISTENT DELIVERY

151

174 M 2021 01502
25/02/2021 SERGIU-GEORGE

IGNĂTESCU
Café Inés CAFÉ CON AMOR 152

175 M 2021 01503 25/02/2021 SC SERIND SRL VINIERA 152

176 M 2021 01504

25/02/2021 JUDEŢUL BIHOR -
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIHOR

"Familia - revistă de cultură" 152

177 M 2021 01505
25/02/2021 VIS CONSTRUCT SRL atelier DULCE AMARUI

PRAJITURI RAW VEGAN
153

178 M 2021 01506
25/02/2021 ALEXANDRU-CEZAR

DOAGĂ
CICLO 153

179 M 2021 01507 25/02/2021 LIVIU ADRIAN MOSUTAN A AMBASADOR 154

180 M 2021 01508
25/02/2021 SVN ROMANIA REAL

ESTATE ADVISORS SRL
AR ART PROPERTY
DEVELOPMENT

154

181 M 2021 01509

25/02/2021 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

NANO. FOR A CONSISTENT
DELIVERY

155

182 M 2021 01510 25/02/2021 SC DISTRIKTAP SRL DISTRIKT RESIDENCE 155
183 M 2021 01512 25/02/2021 SC DAVER AMBIENT SRL DAVER AMBIENT 155
184 M 2021 01513 25/02/2021 FACILITY DISTRIB SfS CHEMICALS 156

185 M 2021 01514

25/02/2021 MARIUS BOGZOIU
ROXANA-ANDREEA
BOGZOIU

PIZZACITTÀ honest pizza &
panini

161

186 M 2021 01515 25/02/2021 SC BAMBUS SRL Secretul lui Bachus 161

187 M 2021 01516

25/02/2021 MILLENIUM PRO DESIGN
SRL

FIRST CLUB REWARDS
FOR THE ABSOLUTE
TRAVELER

161

188 M 2021 01517
25/02/2021 RUD INVEST CONSTRUCT

SRL
SOUNDPEATS 162

189 M 2021 01518 25/02/2021 ROMVINTEC SRL cuvinte 163
190 M 2021 01521 25/02/2021 SC DAVER AMBIENT SRL DAVER 164
191 M 2021 01522 25/02/2021 KT & G CORPORATION ESSE BLACK 164
192 M 2021 01523 25/02/2021 KT & G CORPORATION PINE BLACK 164

193 M 2021 01524
25/02/2021 FEDERATIA ROMANA DE

TENIS
CAMPIONATUL NATIONAL
DE TENIS

165

194 M 2021 01526

25/02/2021 HOTEA IMPEX S.R.L. Tradiţii de la CASA
ROMÂNEASCĂ locul în care
te simţi acasă

167

195 M 2021 01530
26/02/2021 SC REINFORCE PROTECT

TEHNIC SRL
RFPRO calitatea înseamnă
putere

168

196 M 2021 01532
26/02/2021 IOSIF-NICOLAE MOLNAR KAFFEROMA PASSIONE

ESPRESSO
168

197 M 2021 01534
26/02/2021 DETECTORS ALERT

SYSTEM S.R.L.
DETECTORS ALERT
SYSTEM

169
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198 M 2021 01535
26/02/2021 ANDREI-NICOLAE

TOMESCU
roots .farm 169

199 M 2021 01536 26/02/2021 LOTUS 95 COSMETICS SRL ENDORPHIN ACTIVE 170

200 M 2021 01537
26/02/2021 ROMANIA HYPERMARCHE

SA
cora găteşte pentru tine 171

201 M 2021 01538
26/02/2021 PALEX CONSTRUCTII

INSTALATII SRL
PALEX Constructii Instalatii
Built on top

172

202 M 2021 01539 26/02/2021 LOTUS 95 COSMERICS SRL HEMP 4 MEN 173

203 M 2021 01540
26/02/2021 ANDREI-NICOLAE

TOMESCU
ROOTS ORIGINALS 173

204 M 2021 01541 26/02/2021 CRAMA TRACICA DOMENIUL SEBASTIAN 174
205 M 2021 01542 26/02/2021 XELLA RO S.R.L. MACON 174

206 M 2021 01543

26/02/2021 CONSTANTIN EMILIA-
ANI INTREPRINDERE
INDIVIDUALA SRL

CEA Mai cea 175

207 M 2021 01544 26/02/2021 XELLA RO S.R.L. MACON Smart Standard 176
208 M 2021 01545 26/02/2021 XELLA RO S.R.L. 177

209 M 2021 01547
26/02/2021 MIVA GENERAL PROJECT

SRL
Trei mustăţi bobiţe pentru
animăluţe

178

210 M 2021 01548 26/02/2021 ANDREI PAUL BINDEA Flori WOW 178
211 M 2021 01549 26/02/2021 SPECTRUM CENTER SRL eSPC 179
212 M 2021 01550 26/02/2021 DERMATOLOGICART D'Art DERMATOLOGICART 180
213 M 2021 01551 26/02/2021 WALLSTONE LINE SRL WALLSTONE Line 181
214 M 2021 01552 26/02/2021 OPTIONALSIX SRL SEKLER TRAVEL 182
215 M 2021 01554 26/02/2021 CORAX BOBA SRL BOBA DELI 182
216 M 2021 01557 26/02/2021 SC VIKINGPROFIL SRL TVP 150 184
217 M 2021 01558 04/03/2021 SC OMAROSA SRL PAPA DONER 184
218 M 2021 01559 26/02/2021 XTRA EXPO SRL CORTINA GATE 185

219 M 2021 01560
26/02/2021 ILEANA-FLORENTINA

DOUGLAS-CRĂCIUN
THE FACE 186

220 M 2021 01561 26/02/2021 SC JDC DISTRIBUTION SRL MAGAZINE DE NOTA 10 186

221 M 2021 01562
26/02/2021 EXPERGO BUSINESS

NETWORK SRL
ASTROBITE 186

222 M 2021 01563 26/02/2021 MARIAN VELCEA doctor Tech 187

223 M 2021 01564
26/02/2021 ECO LIFE STYLE S.R.L. ECO LIFE STYLE reciclati, nu

aruncati!
187

224 M 2021 01565
26/02/2021 TAMSIRA CXV SERVICE

SRL
ARISMAT 188

225 M 2021 01566 26/02/2021 MEDICINAS SRL ro1.ro 189
226 M 2021 01567 26/02/2021 LLIW COFFEE SRL LLIW 190
227 M 2021 01568 26/02/2021 ALTERSTARTER K.K.F. SRL STABLINE 198
228 M 2021 01569 27/02/2021 DINO GRAPHICS SRL OBLU 201
229 M 2021 01570 27/02/2021 DINO GRAPHICS SRL ZODIAC 201
230 M 2021 01571 27/02/2021 DINO GRAPHICS SRL ZENO 201
231 M 2021 01572 27/02/2021 DINO GRAPHICS SRL SERENIC 201
232 M 2021 01573 27/02/2021 DINO GRAPHICS SRL DE CHEF 201
233 M 2021 01575 27/02/2021 DINO GRAPHICS SRL LUXUS 202
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234 M 2021 01576 27/02/2021 DINO GRAPHICS SRL ALINT 202
235 M 2021 01578 01/03/2021 MARIUS CATALIN TUTU COOPA 202

236 M 2021 01579

01/03/2021 BOGDAN-ALEXANDRU
IONESCU
IOAN SZAKACS

WPowertech SYSTEM 202

237 M 2021 01581 01/03/2021 DIFINE PR SRL DIFINE PR 203

238 M 2021 01582
01/03/2021 CLAU SEWL

DEVELOPMENT SRL
DIRTY FRIES 204

239 M 2021 01583
01/03/2021 NEMIRA PUBLISHING

HOUSE SRL
ORION 204

240 M 2021 01584
01/03/2021 ILIUTA-MARIAN PREDA URCĂM ÎMPREUNĂ

ADEONA CAMPS
205

241 M 2021 01585
01/03/2021 ALEXANDRU - MIHAI

RADULESCU
funky tattoo 205

242 M 2021 01586
01/03/2021 ADRIAN - COSTIN

DUMITRESCU
EXCELSIOR GROUP
Excelăm împreună

206

243 M 2021 01587
05/03/2021 FUNDAȚIA WORLD VISION

ROMÂNIA
PÂINE ȘI MÂINE Ducem
copiii la școală

206

244 M 2021 01589
01/03/2021 MITSUBISHI JIDOSHA

KOGYO KABUSHIKI KAISHA
PAJERO 207

245 M 2021 01590
01/03/2021 SPECIAL STORY & STARS

S.R.L.
S23 STORY 23 MORE THAN
STORIES

208

246 M 2021 01591
01/03/2021 CURTEA DE CONTURI A

ROMÂNIEI
SIGMA 208

247 M 2021 01592 01/03/2021 ALEXANDRA PAVEN DRACULA 209
248 M 2021 01593 01/03/2021 TEODOR-CRISTIAN RADA 209
249 M 2021 01594 01/03/2021 SC REAL ESTATE SRL 210
250 M 2021 01595 01/03/2021 SC SOSTENIA SRL SOSTENIA 222
251 M 2021 01596 01/03/2021 SC SOSTENIA SRL SOSTENIA 223
252 M 2021 01597 01/03/2021 SC REAL ESTATE SRL TOFF DOMINIUM 223
253 M 2021 01598 01/03/2021 SC REAL ESTATE SRL 236
254 M 2021 01599 01/03/2021 SC REAL ESTATE SRL 248
255 M 2021 01600 01/03/2021 SC REAL ESTATE SRL 261
256 M 2021 01601 01/03/2021 SC REAL ESTATE SRL 273
257 M 2021 01602 01/03/2021 SC REAL ESTATE SRL 286
258 M 2021 01604 01/03/2021 SC ION MOS SRL 298
259 M 2021 01606 01/03/2021 TEODOR-CRISTIAN RADA helloJets 308
260 M 2021 01607 01/03/2021 TONICA FUDULU Spune-mi CUM! 309

261 M 2021 01608
01/03/2021 MEDEXPERT SRL novák HEALTHCARE

CONCEPT
309

262 M 2021 01609 01/03/2021 TEODOR-CRISTIAN RADA helloJets.com 310

263 M 2021 01610
01/03/2021 AUTOMOBILE TOP

SELECTION SRL
TOP SELECTION 311

264 M 2021 01611 01/03/2021 SERSIMO MARKET S.R.L. S SERSIMO 311

265 M 2021 01612
01/03/2021 SALUMFICIO 22 BELLE

COSE S.R.L.
22 BELLE COSE Salumificio
PREMIO GUSTO

313

266 M 2021 01613 01/03/2021 ANDREA-DENISSIA NYEKI R Reshape Studio 313
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267 M 2021 01614 01/03/2021 TENSA ART DESIGN SRL RABLA LA OCHELARI 314
268 M 2021 01617 01/03/2021 ALICE PANȚÂRU IN JOY 314

269 M 2021 01618
01/03/2021 KX TEAMWORK SRL POT + FOOD WINE

STORIES
315

270 M 2021 01620 08/03/2021 FLAVIA ENJOY SRL ENJOY LIVE BAND 315

271 M 2021 01621
02/03/2021 IOANA-ANAMARIA-VALERIA

UNGUR
AGENDA POMPIERULUI 315

272 M 2021 01622 02/03/2021 MIHAELA BARBU SUCCESSFUL LADIES 317

273 M 2021 01623
02/03/2021 METGLASS DISTRIBUTION

SRL
METGLASS 318

274 M 2021 01624
02/03/2021 AUCHAN ROMANIA S.A. CULTIVAM TOT CE ESTE

BUN INTRE NOI
318

275 M 2021 01625
02/03/2021 SC RAVLIUC DENTAL

CENTER SRL
Dr. Ravliuc DentPark 319

276 M 2021 01626 02/03/2021 EVO-BIKE CONCEPT CENTO FLOREASCA 118 320
277 M 2021 01627 02/03/2021 PASIOR AUTOMOTIVE SRL Piesede 10 www.piesede10.ro 320
278 M 2021 01628 02/03/2021 ANTENA TV GROUP SA SHOWBIZ REPORT 321
279 M 2021 01629 02/03/2021 ORTHO DIGITAL S.R.L. ORTHODIGITAL 322
280 M 2021 01631 02/03/2021 RADULESCU IONUT BLASKO 322

281 M 2021 01632
02/03/2021 ELECTRIK CLASIC

TECHNOLOGY S.R.L.
ELVES 323

282 M 2021 01634 05/03/2021 PIETRO-SILVAN ȘCEPCHIN Gameslot Entertainment 324

283 M 2021 01635
02/03/2021 DENTA CLINIC SRL DENTA SUPORT ...CAT

COSTA?
324

284 M 2021 01636 02/03/2021 PRIME TELECOM Prime Business Solutions 325

285 M 2021 01637
02/03/2021 DENTA PANORAMIC SRL DENTA PANORAMIC

RADIOLOGIE DENTARĂ
325

286 M 2021 01638
02/03/2021 RADEN AUTO INVEST SRL-

D
SMART HEATER 325

287 M 2021 01639 02/03/2021 ARCADIA CONCEPT SRL ARCADIA CONCEPT 326
288 M 2021 01640 02/03/2021 SABINA DRĂGOI LOVE LOCK 326
289 M 2021 01641 02/03/2021 ION-DAMIAN MARINESCU Localfresh 327

290 M 2021 01642
02/03/2021 ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL
Feliciana 327

291 M 2021 01643
02/03/2021 SC UPRISE BUSINESS SRL UPRISE CREŞTEM

ÎMPREUNĂ
327

292 M 2021 01644 02/03/2021 ALL NUTS SRL krontzy 328

293 M 2021 01645
02/03/2021 IOANA-ANDREEA ROȘCA THE VAST & THE CURIOUS

aer proaspăt pentru minte
328

294 M 2021 01646
02/03/2021 NICOLETA EMILIA

GRIGORE
STUDIO GITANE 329

295 M 2021 01647 02/03/2021 CLUB AVENTURA T-REX AVENTURA PARC 330

296 M 2021 01648
02/03/2021 MED.CO (MEDICAL

COMPANY) SRL
TELEMEDCO 331

297 M 2021 01649
02/03/2021 MED.CO (MEDICAL

COMPANY) SRL
telemedco 332

298 M 2021 01651 04/03/2021 IRINA LAZAR Ohi Ohi 333
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299 M 2021 01653 02/03/2021 XTRA SALES MARKET SRL MERKIE 333
300 M 2021 01654 02/03/2021 AG RADIO HOLDING S.R.L. SOUNDIS 333
301 M 2021 01655 03/03/2021 KOFF DISTRIBUTION SRL TechSuit 336
302 M 2021 01656 03/03/2021 KOFF DISTRIBUTION SRL koff.ro 336
303 M 2021 01657 03/03/2021 MARIUS TUTU DARON-LUX 337

304 M 2021 01658
03/03/2021 SC TONIK FOOD EXPERT

SRL
”La Dietă” 337

305 M 2021 01659
03/03/2021 KRONLIFT S.R.L. KRONLIFT Wir lieben unsere

Aufzüge
337

306 M 2021 01660
03/03/2021 SC MINDSET CREATIVE

SRL
FAIN de ROMÂNIA 338

307 M 2021 01661 03/03/2021 CRISTIAN IOVA Alunetta 338
308 M 2021 01662 03/03/2021 VASILE POP HOTEL LUMIER 339

309 M 2021 01663
03/03/2021 SC ALCONOR COMPANY

SRL
DIEZ 339

310 M 2021 01664
03/03/2021 SC ALCONOR COMPANY

SRL
Papion 339

311 M 2021 01665
03/03/2021 SC ALCONOR COMPANY

SRL
NOOK 340

312 M 2021 01666
03/03/2021 SC ALCONOR COMPANY

SRL
VitaMeat 340

313 M 2021 01667
03/03/2021 SC ALCONOR COMPANY

SRL
ChaOS 340

314 M 2021 01670 03/03/2021 ALMA HANDMADE SRL ALMA HANDMADE 340

315 M 2021 01671
03/03/2021 PB GARDA CONSTRUCT

SRL
YO 341

316 M 2021 01672
03/03/2021 SC BODANY PROD SHOES

SRL
BODANY PROD SHOES
PRODUCTIE INCALTAMINTE

342

317 M 2021 01673

03/03/2021 WHITE LAKE
KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

appia 342

318 M 2021 01674 03/03/2021 IZOPICK S.R.L. IZOPICK 343
319 M 2021 01675 03/03/2021 SC VITALL SRL Gălbior DE CREVEDIA 344
320 M 2021 01676 03/03/2021 CRAVCITECH SRL GĂLBENUȘ 344

321 M 2021 01677
03/03/2021 DOMENIILE PRINCE MATEI

S.R.L.
TE DEUM DEALU MARE 345

322 M 2021 01678 03/03/2021 EVALIGHT SRL EVALIGHT 345

323 M 2021 01679
05/03/2021 SC VINCON VRANCEA SA SCEPTRUS BECIUL

DOMNESC
346

324 M 2021 01680
03/03/2021 CONSTANTIN ALEXANDRU

LUTAN
CĂSUŢA RĂSTURNATĂ 347

325 M 2021 01681 03/03/2021 EVALIGHT SRL EVAMBIENT 347
326 M 2021 01682 03/03/2021 COSMIN-ADRIAN TACHE FITSPACE CONCEPT 348
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327 M 2021 01683

03/03/2021 ROBERT-DANIEL TULVAN
GRIG-MIHAI CRISTOLŢAN
DARIUS-RADU CERNA
SERGIU-IULIU BOCŞE
MOHAMMAD ABDELQADER
HAMMAD ABDELQADER

R RAVE ROMANIA 349

328 M 2021 01684
03/03/2021 CORTEVA AGRISCIENCE

LLC
OXFORD 350

329 M 2021 01685
03/03/2021 ALEXANDRU-AURELIAN

ANDRONIC
Zweets 350

330 M 2021 01686
03/03/2021 ATP TRUCKS AUTOMOBILE

SRL
ATP BUS 350

331 M 2021 01687 03/03/2021 GRAPHIC TECH TURBO DOCTOR 351

332 M 2021 01688
03/03/2021 META MANAGEMENT TEAM

SRL
META ESTATE upgrade your
wealth

351

333 M 2021 01689
03/03/2021 SKYTOWER BUILDING

S.R.L.
Sky Tower BUSINESS WITH
A VIEW

352

334 M 2021 01691
03/03/2021 AXA TRANS CONSTRUCT

SRL
axa tc 353

335 M 2021 01692 03/03/2021 GC INDOOR S.R.L. design radar 354
336 M 2021 01694 04/03/2021 DANIELA DINESCU MUSCLE MAKER 355

337 M 2021 01695

04/03/2021 INTER CONECTER S.R.L. DRACULA`S DELICIOUS
BITE FINEZZA Dracula`s
delight, A bite you will never
forget!

355

338 M 2021 01697 04/03/2021 TOP LAND EXIM SRL 1001 de nopți 356

339 M 2021 01698
04/03/2021 S.C. REIRA PLANT S.R.L. biotransilvania MAGAZIN

SANATOS
356

340 M 2021 01699 04/03/2021 S.C. UMEX S.A. UMEX 358

341 M 2021 01700

04/03/2021 BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL
SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

baymed 358

342 M 2021 01701

04/03/2021 SFERA BUSINESS
PARTNERS SRL

SFERA BUSINESS training
business consulting
performance

359

343 M 2021 01703 04/03/2021 CRISTIAN IOVA PLATINIUM SLOTS 359

344 M 2021 01704
09/03/2021 S.C. TEKPAD DISTRIBUTION

S.R.L.
TEKPAD 360

345 M 2021 01705
04/03/2021 ASOCIATIA PUR SI SIMPLU

VERDE
PUR ȘI SIMPLU VERDE 367

346 M 2021 01706 04/03/2021 WISEBETS EXPERT SRL ALHENA STORE 368
347 M 2021 01707 04/03/2021 ADAMA MAKHTESHIM LTD. FLO-CAPTAN 373
348 M 2021 01709 04/03/2021 EFAYNRO SRL efayn.ro 373

349 M 2021 01710
04/03/2021 SC OLEOMET-SA SRL uleiuri din VALAHIA since

1994
373

350 M 2021 01711
04/03/2021 PRO 360 TRAVEL BSV PRO 360 TRAVEL The future

of traveling !
374

351 M 2021 01712
04/03/2021 IONUT ALEXANDRU

BOANGIU
374
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352 M 2021 01713 04/03/2021 ONE DREAM SPECIAL SRL DREAMSTOCK 374

353 M 2021 01718
04/03/2021 CIPRIAN

CONSTANTINEANU
ebiЯGo 375

354 M 2021 01719
04/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. Blue Air THE BETTER WAY

TO FLY.
375

355 M 2021 01720 04/03/2021 IMPACT WOOD S.R.L. ImpactWood 376

356 M 2021 01721
04/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. Blue Air THE BETTER WAY

TO FLY.
376

357 M 2021 01722
04/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. BLUE AIR THE BETTER

WAY TO FLY
377

358 M 2021 01723
04/03/2021 MERKEN FOOD & DRINKS

SRL
LINIȘTE APĂ FĂRĂ BULE 378

359 M 2021 01724
04/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. BLUE AIR THE BETTER

WAY TO FLY
379

360 M 2021 01726
04/03/2021 MERKEN FOOD & DRINKS

SRL
ZGOMOT APĂ CU BULE 380

361 M 2021 01728
05/03/2021 FUNDAȚIA WORLD VISION

ROMÂNIA
VREAU O ȘCOALĂ CA LA
ȚARĂ

380

362 M 2021 01730

04/03/2021 ROMANIAN OBSTACLE
COURSE RACING
ASSOCIATION - ASOCIAŢIA
ROMÂNĂ DE SPORTURI CU
OBSTACOLE

SPORTURI CU OBSTACOLE
OCR. NINJA. ADVENTURE
RACING

381

363 M 2021 01732 04/03/2021 MICOMI INVEST SRL TULUM 381
364 M 2021 01733 05/03/2021 IA BILET SRL KOOLTIX 382

365 M 2021 01734
05/03/2021 THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY
Platinum always ComfortLock
Wings

382

366 M 2021 01735 05/03/2021 ZENTIVA, K.S. TIOLIZEN 383

367 M 2021 01736
05/03/2021 PERRIGO PHARMA

INTERNATIONAL DAC
COLDNASAL 383

368 M 2021 01738 10/03/2021 REGAL FRM ANDREI SRL PERITA 383

369 M 2021 01739

09/03/2021 PARLAPAN RAZVAN
GABRIEL - PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

PR BIROU PROIECTARE
ŞI CONSULTANŢĂ ING.
PARLAPAN RĂZVAN
GABRIEL

384

370 M 2021 01740
05/03/2021 APIS BIO LAND

COOPERATIVA AGRICOLA
Queen of honey by APIS BIO
LAND

384

371 M 2021 01741
05/03/2021 REGAL FRM ANDREI Regal Fermierul PENTRU

GRADINA TA
385

372 M 2021 01742 05/03/2021 SC PAMBAC SA PAMBAC BOGATĂ 385
373 M 2021 01743 05/03/2021 S.C. EXQUISITE S.R.L. Exquisite 386

374 M 2021 01744
05/03/2021 CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI
TRIQ 387

375 M 2021 01745
05/03/2021 INFO WORLD S.R.L. info world CONNECTING

HEALTHCARE
387

376 M 2021 01746
05/03/2021 CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI
AlaniE 387

377 M 2021 01747 05/03/2021 TSN PAN 2020 S.R.L. TIME 4 PIZZA Bakery 388
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378 M 2021 01748
05/03/2021 CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI
Safllo 388

379 M 2021 01749
05/03/2021 CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI
Grosso 389

380 M 2021 01750
05/03/2021 CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI
FERRÉT 389

381 M 2021 01751
09/03/2021 LA FRONTIERA S.R.L. LA FRONTIERA HOTEL .

HOTEL . RESTAURANT
390

382 M 2021 01752
05/03/2021 TRANSILVANIA FOOD

COMPANY
KASPERS 390

383 M 2021 01753
05/03/2021 HIGH CLASS LIFESTYLE

SRL
HIGH CLASS DETAILING
Just good feelings

391

384 M 2021 01757 05/03/2021 CHILLI IDEAS SRL yourlogo 391
385 M 2021 01758 05/03/2021 LIANA-BIANCA MEREUȚÂ citim de la început 391

386 M 2021 01759

05/03/2021 SOL-AIR SOLUTIONS SOL AIR SOLUTIONS
Broker în servicii de transport
marfă și curierat. Alegerea îți
aparține!

396

387 M 2021 01760
05/03/2021 STRATEGIC PRODUCTION

& RENTALL S.R.L.
TOP-LVL 397

388 M 2021 01761 05/03/2021 LIVIU PANDELE BRONHOVEG 398

389 M 2021 01762

08/03/2021 ASOCIATIA
INTERNATIONALILOR DE
RUGBY - ROMANIA

Asociatia Internationalilor de
Rugby - Romania, A.I.R.R.

398

390 M 2021 01763 05/03/2021 RATUR TRANS SRL Cuptorul Lagunei 399
391 M 2021 01764 05/03/2021 EMILIAN VASI IARMAROC.com 401

392 M 2021 01768
05/03/2021 ION ȘERBAN

DOBRONĂUȚEANU
Biborțeni Dă viață din 1871 402

393 M 2021 01769
05/03/2021 GRUPPO MARMI IMPORT

EXPORT SRL
CAMPING CORNER BY
CRASTO

403

394 M 2021 01770 05/03/2021 ORIGO MEDICAL DE SRL FARMASKIN 405
395 M 2021 01771 05/03/2021 ORIGO MEDICAL DE SRL ORIGO MEDICAL 406

396 M 2021 01773
05/03/2021 DISTILAND MARAMURES

SA
PLOSCA 408

397 M 2021 01779 06/03/2021 IPERCOMP EXIM DERBY 409
398 M 2021 01782 06/03/2021 DAVIES DELIVERY CRUNCHERY 410
399 M 2021 01784 07/03/2021 PIXEL DENTAL LAB SRL Pixel Dental Lab 410
400 M 2021 01787 08/03/2021 LILIANA VLAS URGENT FARM 411
401 M 2021 01788 08/03/2021 CRISTIAN PUIAC OPUS 411

402 M 2021 01789
08/03/2021 LEROY MERLIN ROMANIA

SRL
Leroy Merlin. Pentru case
fericite.

411

403 M 2021 01791 09/03/2021 DERAL KIDS emolin 413

404 M 2021 01792
08/03/2021 OCTAVIAN-ALEXANDRU

CIOBÎCĂ
Bunătăţi de la mămuca 414

405 M 2021 01793
09/03/2021 S.C. CROWTRADE UNITED

S.R.L.
FENRYS 415

406 M 2021 01794
08/03/2021 AGROBOG STAR S.R.L. Ana's Apartments in Silver

Mountain
415
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407 M 2021 01795
08/03/2021 S.C. NATURAL AUTENTIC

DESIGN SRL-D
Ronțăieli 416

408 M 2021 01796
08/03/2021 SC MISAVAN TRADING

S.R.L.
Misavan TRECEM ROMÂNIA
PE CURAT

416

409 M 2021 01797
08/03/2021 SOCIETATEA ALFA OMEGA

TV PRODUCTION S.R.L.
ALFA OMEGA TV
INTERNAȚIONAL

417

410 M 2021 01799

24/03/2021 BIROU EXECUTOR
JUDECATORESC
TUDORACHE AURELIAN

ALPHA NOT PRELUARE
NOTIFICĂRI ONLINE B.E.J.
TUDORACHE AURELIAN

417

411 M 2021 01800 08/03/2021 DONNA MEDPLUS SRL DONNA MEDICAL CENTER 418

412 M 2021 01801
08/03/2021 STACK POST&LOGISTICS

S.R.L.
STACKCURIER 418

413 M 2021 01802 08/03/2021 IULIEAN HORNET ecoHORNET 419
414 M 2021 01803 08/03/2021 SC FITNOTFAT SRL FITNOTFAT 419
415 M 2021 01804 08/03/2021 MATHEAS ROBERTO AFAMI 420
416 M 2021 01806 08/03/2021 SC ROCAST SRL DMCRAFT Professional Tools 420

417 M 2021 01807
08/03/2021 IULIANA-VICTORIA

NĂSTASE
fatacubaloane 421

418 M 2021 01808 08/03/2021 PepsiCo, Inc CHEETOS PUFULEŢI 421

419 M 2021 01809

08/03/2021 BAZINGA SRL WHITE LINES
PROFESSIONAL
DENTISTRY

421

420 M 2021 01810 08/03/2021 OTP BANK ROMANIA S.A. OTP POSibil 425
421 M 2021 01811 08/03/2021 ADRIAN-NICOLAE STOICA LOUIS VAREL 427
422 M 2021 01812 08/03/2021 DINO GRAPHICS SRL Zamolxis DEUS DACIAE 429
423 M 2021 01813 08/03/2021 SC IDEAL CONTOUR SRL Ideal Contour 429
424 M 2021 01814 08/03/2021 DINO GRAPHICS SRL Decebalus REX DACIAE 429

425 M 2021 01815
08/03/2021 DAN AURELIAN

MITRANESCU
AUTO MUTE 430

426 M 2021 01816

08/03/2021 COMPAGNIE FINANCIÈRE
ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER

TIMARYZA 430

427 M 2021 01817
08/03/2021 GRAND STEP SRL ETHEREAL BEAUTY CO Be

yourself, be ethereal
430

428 M 2021 01818
08/03/2021 CITY GARDEN RESIDENCE

SRL
BONTON LUXURY VILLAS 431

429 M 2021 01819 09/03/2021 IONUT DUMITRU LUNA Cafe&Bistro 431
430 M 2021 01820 08/03/2021 EMILIAN SRL EMILIAN auto sibiu 432
431 M 2021 01821 08/03/2021 MATEI UNITRANS S.R.L. MATEI UNITRANS 436

432 M 2021 01822

08/03/2021 ASOCIATIA SMART
FACTORY ROMANIA
FABRICA INTELIGENTA
ROMANIA

SMART FACTORY ROMANIA
Innovative & competitive
manufacturing

437

433 M 2021 01829 09/03/2021 ANTENA TV GROUP PETRECEM K LUMEA 443

434 M 2021 01830
09/03/2021 ASOCIATIA ELECTROCONS

- O VIATA MAI BUNA
ASOCIATIA ELECTROCONS
O VIATA MAI BUNA

444

435 M 2021 01831
09/03/2021 ELECTROCONS PROIECT

S.R.L.
ECP 444
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436 M 2021 01832 09/03/2021 ANTENA TV GROUP SA BURLACITA 444
437 M 2021 01833 09/03/2021 SC STEEL VISION SRL CĂSUŢELE CĂLĂTOARE 445

438 M 2021 01834
09/03/2021 ASOCIATIA CLUB SPORTIV

"CLEOPATRA" MAMAIA
CLEOPATRA RUGBY 446

439 M 2021 01835
09/03/2021 ATELIER DE TORTURI ȘI

PRAJITURI SRL
Mici Delicii 446

440 M 2021 01837 09/03/2021 MINDHIVE SOFTWARE SRL MINDHIVE 448

441 M 2021 01838
11/03/2021 PFA SOSU GEORGETA-

IULIANA
yacașa 449

442 M 2021 01839

09/03/2021 S.C. IMERSIA
MULTICHANNEL AGENCY
S.R.L.

e-sample.me 449

443 M 2021 01840 09/03/2021 FAINSER SOFTWARE SRL FAINSER 450
444 M 2021 01842 09/03/2021 ADRIAN ALEXE OMUL cu DUBA 452
445 M 2021 01843 09/03/2021 SC OCAR SERV SRL SR 453
446 M 2021 01844 09/03/2021 ANUNTURI BIZ S.R.L. Anunturi.biz 453
447 M 2021 01845 12/03/2021 COPIER IT SRL NAVOMAG 454
448 M 2021 01846 09/03/2021 MASTERCLASS AG SRL Masterclass AG 456
449 M 2021 01847 09/03/2021 KULCUS DESIGN SRL KULCUS 456
450 M 2021 01848 09/03/2021 AURELIAN ŞTEFAN Veterinarescu 457
451 M 2021 01850 09/03/2021 T.S.A. SERV S.R.L. TSA 458
452 M 2021 01851 09/03/2021 SMV VET CENTER SRL 458
453 M 2021 01855 09/03/2021 VIPERX DISTRIBUTION VIPERX 459
454 M 2021 01856 09/03/2021 CARBOGAZ SRL CARBOGAZ 459
455 M 2021 01857 09/03/2021 WALL OF FAME COMPANY RETTRO 460

456 M 2021 01858
09/03/2021 TREADSTONE BUSINESS

DEVELOPMENT SRL
TS TREADSTONE 460

457 M 2021 01860 09/03/2021 CLINICA NUTRIMED SRL NUTRIMED 461
458 M 2021 01861 09/03/2021 SWEET CORNER S.R.L. A la Grec 461
459 M 2021 01862 09/03/2021 ROXANA TEICA ROXENN DESIGN 464

460 M 2021 01863
09/03/2021 ŞTEFANIA DRAGOMIR

LUCIAN-CORNEL DRAGU
YIARA clinica de
dermatologie estetica

465

461 M 2021 01864 09/03/2021 GROSU ART STUDIO SRL FOOD DREAMERS 466
462 M 2021 01865 09/03/2021 PREMIUM BIOFRUCT SRL Yugo BOOMB 466
463 M 2021 01866 09/03/2021 AMARINO SRL YoLaLa 467
464 M 2021 01867 09/03/2021 ASAFTISME SRL Librăria de Design 470
465 M 2021 01869 09/03/2021 AMARINO SRL ICONIS 471
466 M 2021 01870 09/03/2021 JUMEIRAH ROYAL SRL JMR ROYAL 472
467 M 2021 01871 09/03/2021 JUMEIRAH ROYAL SRL JMR SPLENDOR 473
468 M 2021 01872 09/03/2021 NAVIS MARITIME SRL muse RESTAURANT 473

469 M 2021 01873
09/03/2021 TENSA ART DESIGN SRL HAI SA VEZI CAT DE BINE

VEZI
474

470 M 2021 01874
09/03/2021 FLAVIUS NUTRITIA SRL RISTORANTE FLAVIUS

CapriciA
474

471 M 2021 01875
10/03/2021 ASOCIATIA COMUNELOR

DIN ROMANIA
Albina românească 475
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472 M 2021 01878 10/03/2021 S&M DUAL INVEST SRL SETHEI 475
473 M 2021 01880 10/03/2021 HAPPY PIGS AVI SRL HAPPY PIGS AVI 476

474 M 2021 01881
10/03/2021 ANDREEA GEORGIANA

GAITAN
BIOde10 476

475 M 2021 01882
10/03/2021 SC BERNADY SQUARE

RESTAURANT&HOTEL SRL
Haller Boutique 477

476 M 2021 01883 10/03/2021 HAPPY GOODFRUIT SRL HAPPY FRUIT est 1983 477

477 M 2021 01884

10/03/2021 EXPERT CONSULTING SRL e EXPERT CONSULTING
CONSULTANŢĂ ŞI
INSTRUIRE PENTRU
AFACERI

478

478 M 2021 01885 10/03/2021 LOVE HOME SRL LOVE HOME Enjoy your life 478
479 M 2021 01886 10/03/2021 MORO GRAND IDEA SRL stejart.ro fotografie pe lemn 479
480 M 2021 01887 10/03/2021 SC HISTERIA WORLD SRL natural HYSTERIA 479
481 M 2021 01888 10/03/2021 MAISON DE LUXE SRL Maison de Luxe 479

482 M 2021 01890
10/03/2021 TELGO RBCS FOR GSM

SRL
TELGORBCS 480

483 M 2021 01891
10/03/2021 SC GENERAL MEMBRANE

SA
GENERAL IZOLROST 482

484 M 2021 01892
10/03/2021 SC GENERAL MEMBRANE

SA
GENERAL TOPIZOL 482

485 M 2021 01893

10/03/2021 GIURGIU TEODOR
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

FRAPPANT 483

486 M 2021 01894

10/03/2021 GIURGIU TEODOR
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

ADEODATUS 483

487 M 2021 01895 10/03/2021 TEODORA TABĂRĂ R 483

488 M 2021 01899
10/03/2021 SC CITYMEDIA

CONSULTING S.R.L.
CTnews 484

489 M 2021 01900 10/03/2021 NOVA FARM SRL NOVA farm 484

490 M 2021 01901
10/03/2021 SC KAROUA S.R.L. KAROUA PRODUSE

PROASPETE
488

491 M 2021 01902 10/03/2021 NOVA FARM SRL NOVA farm FARMACIE 488

492 M 2021 01904

10/03/2021 GIURGIU TEODOR
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

TEODOR 489

493 M 2021 01905 10/03/2021 CONLIN LUCIA SRL Linvidia 490

494 M 2021 01906
10/03/2021 BIANCA ZEN CONSULTING

S.R.L.
Bianca Zen 490

495 M 2021 01907 10/03/2021 RĂDUCU-MIHAI GRECU MEDITERANA TOUR 491
496 M 2021 01909 10/03/2021 C & M PACKING SRL 360 GROUP 492
497 M 2021 01910 10/03/2021 FLORIN IACOB AMODORMIRE.RO 492
498 M 2021 01911 10/03/2021 FLORIN IACOB RUBINO 494
499 M 2021 01913 10/03/2021 ASOCIATIA D3M E T A J artist-run space 496
500 M 2021 01916 10/03/2021 ALINA-IOANA AXINTE Dulceața Răzeșei 497
501 M 2021 01917 10/03/2021 VIILE BUDUREASCA SRL BRIGHT MAIDEN 497
502 M 2021 01918 10/03/2021 FADI ZEIN PAPPA CHILLIZZ 497
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503 M 2021 01919 10/03/2021 YOOKONEK SRL Gallus 498
504 M 2021 01920 10/03/2021 SILVIU POPESCU Păi, da! 498
505 M 2021 01921 10/03/2021 SOLO OPTIC LOOK S.R.L. Caroline Line Eyewear 499
506 M 2021 01923 10/03/2021 INOVAGATE SRL Sudinstal 499

507 M 2021 01924
11/03/2021 SC BEAUTY BY PIERRE &

PAPY SRL
CLINICA Dr. Curt Beauty
begins...

500

508 M 2021 01926 11/03/2021 IOANA LUNGOCIU M MARIANNE'S GOODIES 500
509 M 2021 01928 11/03/2021 LUXURA ELITE CLUB SRL Luxura UniQ'e Concierge 501

510 M 2021 01929
11/03/2021 VALENTIN PICOIU Polonik soupery & pasta by

OX FIX
501

511 M 2021 01930
11/03/2021 SC PASTEL AGE SRL Asociaţia pastel Nicio lună

fără o faptă bună
501

512 M 2021 01931 11/03/2021 SC PASTEL AGE SRL Asociația pastel 502
513 M 2021 01932 11/03/2021 SC PASTEL AGE SRL Nicio lună fără o faptă bună 502

514 M 2021 01933
16/03/2021 SEVERINESTI VITICOLA

SRL
Marcel et le Prince 502

515 M 2021 01934 11/03/2021 EVALIGHT SRL PASION4DECO 502
516 M 2021 01935 11/03/2021 EVOLOAD DIGITAL SRL EVOLOAD 503
517 M 2021 01936 11/03/2021 ELITE4DESIGN SRL ELITEDESIGN 504

518 M 2021 01937
11/03/2021 MKS MONTAJE SPECIALE

S.R.L
MKS GROUP 505

519 M 2021 01938 11/03/2021 ELITE4DESIGN SRL ELITE4DESIGN 505
520 M 2021 01939 11/03/2021 XPERT PROJECT SRL WonderWood 506
521 M 2021 01940 11/03/2021 LUMINI DE POVESTE SRL Lumini de poveste 507
522 M 2021 01942 12/03/2021 LAVINIU-PĂUN LAZĂR D Vin Diesel 507
523 M 2021 01944 11/03/2021 MANUELA TILEAGĂ ELITE GAMES 508

524 M 2021 01945
11/03/2021 MARINELA CRISTINA

TIMOFTE
vital med 508

525 M 2021 01947 11/03/2021 SC MIND FLOAT SRL mygreens 508
526 M 2021 01948 11/03/2021 TEATRU LA CINEMA SRL SCENATV 509
527 M 2021 01949 11/03/2021 EST IMOB GROUP SRL EST IMOB GROUP 510
528 M 2021 01951 11/03/2021 PLAYSMARTSHOP SRL PLAYSMARTSHOP 510
529 M 2021 01952 11/03/2021 RIVIAN IP HOLDINGS, LLC RIVIAN 512

530 M 2021 01953
11/03/2021 CITYMEDIA CONSULTING

S.R.L.
TLnews 515

531 M 2021 01954
11/03/2021 CITYMEDIA CONSULTING

S.R.L.
ILnews 518

532 M 2021 01955
11/03/2021 SC FABRICA DE OCHELARI

SRL
ATELIERUL DE OCHELARI 521

533 M 2021 01956
11/03/2021 CITYMEDIA CONSULTING

S.R.L.
GoNEXT 521

534 M 2021 01957
11/03/2021 CITYMEDIA CONSULTING

S.R.L.
CityPodcast 524

535 M 2021 01958 11/03/2021 STEFAN RAZVAN OANĂ THINK REVOLUTION 527
536 M 2021 01959 11/03/2021 SOFILAND CONSULT S.R.L. e-Kafea.ro 527
537 M 2021 01961 11/03/2021 CARTI ALESE S.R.L. Carti Alese 528
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538 M 2021 01963

11/03/2021 AESCULAP PROD SRL Activit ANTICÂRCEL FORTE
Spune adio cârceilor!
AESCULAP

529

539 M 2021 01964
11/03/2021 CLAUDIA-MONICA NICOLAE MIRAMARE RESIDENCE M

MAMAIA NORD
529

540 M 2021 01965 11/03/2021 NIRA PROMED SRL MEGA WASH 530
541 M 2021 01968 11/03/2021 NICOLAE AVRAM CRAMA NEAMULUI 530

542 M 2021 01969
11/03/2021 ADRIANA TEODORA

CONSTANTIN
@dental.con 530

543 M 2021 01971
12/03/2021 SMARTBRAND SRL ADA KALEH by YOUR

PERSONAL AROMA
531

544 M 2021 01972 12/03/2021 SMARTBRAND SRL FLEURS DE ROUMANIE 531
545 M 2021 01973 12/03/2021 TUDOSE LAVINIA-MIHAELA J e s u i s L a v i 531
546 M 2021 01974 12/03/2021 RADU NICOLAE BONCHIȘ A M S Accelerate IT 536

547 M 2021 01975
12/03/2021 GILBERT RENAUD RECALL HEALING Unlocking

the secrets of illness
537

548 M 2021 01976
12/03/2021 LAGUNA SERV

LAGUNA EUROMOB
LAGUNA mobilă pentru acasă 537

549 M 2021 01977 12/03/2021 LOTUS EXCLUSIVE SRL LOTUS EXCLUSIVE 538
550 M 2021 01978 12/03/2021 PRODINS SRL AdSymphony 538

551 M 2021 01979
12/03/2021 STEIN BESTASIG

INSURANCE BROKER SRL
STEIN BESTASIG
INSURANCE BROKER

539

552 M 2021 01980 12/03/2021 SC ARANA EUROPE SRL ARANA 539
553 M 2021 01981 12/03/2021 ATLANTA SRL BRUTS PAVAJE- TÉRKÖVEK 540
554 M 2021 01986 12/03/2021 PAUL COSMOVICI sanoville 540

555 M 2021 01987
12/03/2021 S.C. CONTENTSPEED

S.R.L.
ContentSpeed eCommerce
made easy

541

556 M 2021 01990 12/03/2021 ANA MARIA TURCANU EMAT CONCEPT 542
557 M 2021 01991 12/03/2021 IOAN ISTRATE Suplette 542

558 M 2021 01994
12/03/2021 SABINA IONESCU ULEI DE MAGNEZIU

DOCTOR TRUST
544

559 M 2021 01995 12/03/2021 IOAN ISTRATE Tort Albinuța 544
560 M 2021 01996 12/03/2021 PANPHARMA PANKAINE 545
561 M 2021 01998 12/03/2021 IOAN ISTRATE Tort Delicatesa 546
562 M 2021 01999 12/03/2021 MISFIT SRL 18 BEAUTY CENTER 547

563 M 2021 02001
12/03/2021 GRUPA MASPEX SP. Z O.O.

SP.K
T TEDI Play! 548

564 M 2021 02002 12/03/2021 GEOCIP SRL Geocip 548

565 M 2021 02003
12/03/2021 SC VELROM SRL BOIERIE PAN' LA ULTIMA

FELIE
550

566 M 2021 02004
18/03/2021 POETIC DESIGN TRADE

SRL
POETIC STORE 550

567 M 2021 02005 12/03/2021 SC VELROM SRL Boierească 550

568 M 2021 02006
12/03/2021 VICENȚIU-CRISTIAN SANDU

KRISZTIAN KOVACS
RESIDENZ HOME & OFFICE
professional

551

569 M 2021 02007
12/03/2021 POETIC DESIGN TRADE

SRL
POETIC DESIGN 551
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570 M 2021 02008 12/03/2021 SC VELROM SRL 552
571 M 2021 02010 12/03/2021 SC VELROM SRL Poieni 552
572 M 2021 02011 12/03/2021 LARGO TRADE SRL TRAMONTO 553
573 M 2021 02012 12/03/2021 SC VELROM SRL Sursa de Fericire 553
574 M 2021 02013 12/03/2021 SC VELROM SRL PRO DIGESTUM + 554

575 M 2021 02014
12/03/2021 SC VELROM SRL Stela Franzelă Pufoasă şi

gustoasă, ia-o acasă!
554

576 M 2021 02015 12/03/2021 DAS SENSE SOCIETY S.R.L. TAKEAT fresh every moment 555

577 M 2021 02016
12/03/2021 SFERA BUSINESS

PARTNERS SRL
VIRTU 555

578 M 2021 02018 12/03/2021 BERE SADU SRL Thomas 556
579 M 2021 02019 13/03/2021 MARIUS TUTU Lolika 557

580 M 2021 02020
13/03/2021 CBD FUNHOUSE

INTERNATIONAL S.R.L.
CBD FUNHOUSE Your
Premium Health Partner

557

581 M 2021 02025 14/03/2021 RURIS IMPEX S.R.L. RURIS 558
582 M 2021 02026 14/03/2021 SAPTE SPICE S.A. Castelana Blu 558
583 M 2021 02027 14/03/2021 SAPTE SPICE S.A. Castelana Rossa 559
584 M 2021 02028 14/03/2021 CONSTANTIN CÂRCU Tree United Properties 559
585 M 2021 02029 14/03/2021 SAPTE SPICE S.A. Castelana Verde 559
586 M 2021 02032 15/03/2021 IONUȚ MORARU KOMBU CELL 560
587 M 2021 02033 15/03/2021 PETRICĂ PĂUN MAMIMO 560

588 M 2021 02035

15/03/2021 SC BIROU DE
ARHITECTURĂ PEPICI-
BÎRLAN SRL

FORMA 561

589 M 2021 02036 15/03/2021 ANDREA-IZABELLA BORȘ DentExpert Dr. Borș 561

590 M 2021 02037
16/03/2021 SC BURSA ROMANA DE

AFACERI SA
rbe connect SERIOUS
INFRASTRUCTURE

562

591 M 2021 02038 15/03/2021 DELANOI FRUCT SERVICE DELANOI 562
592 M 2021 02039 15/03/2021 CABLE WAKE SRL WH WAKEHUB 562

593 M 2021 02040
15/03/2021 Asociaţia Clubul Sportiv

Gladiatorii Bucureşti
GLADIATOR ARMOUR 563

594 M 2021 02041

15/03/2021 CRĂCIUN NICOLAE
GAVRILESCU ADELA-
ROXANA

UZINA DE MICI GUST PE
BANDĂ RULANTĂ DIN 2020
CLUJ

563

595 M 2021 02042
15/03/2021 MIND ARCHITECT MEDIA

SRL
BRAIN FOOD 564

596 M 2021 02043
15/03/2021 MIND ARCHITECT MEDIA

SRL
MIND SNACKS 564

597 M 2021 02044
15/03/2021 MIND ARCHITECT MEDIA

SRL
BOOK ESPRESSO 565

598 M 2021 02045
15/03/2021 MIND ARCHITECT MEDIA

SRL
COUCH TALKS 565

599 M 2021 02047 15/03/2021 GABRIEL BALAN APISMART 565
600 M 2021 02048 15/03/2021 PROMEDIVET Columbo-Vit 566
601 M 2021 02049 15/03/2021 PROMEDIVET SRL Prodiorat 566
602 M 2021 02050 15/03/2021 PROMEDIVET Premium-Vital 566
603 M 2021 02051 15/03/2021 PROMEDIVET Procid 566
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604 M 2021 02052 15/03/2021 PROMEDIVET SRL Clorocid 566
605 M 2021 02053 15/03/2021 PROMEDIVET SRL Plantavit 566
606 M 2021 02055 22/03/2021 DEBEBE.RO SRL debebe.ro 567
607 M 2021 02056 15/03/2021 PROMEDIVET SRL ACI-FORT 567
608 M 2021 02057 15/03/2021 PROMEDIVET SRL Kroky 567
609 M 2021 02058 15/03/2021 PROMEDIVET SRL Otosan 567
610 M 2021 02059 15/03/2021 NINJA TECH BUSINESS SRL NinjaMobile 568

611 M 2021 02060
15/03/2021 TEXACOM INTERNATIONAL

SRL
ECOZAR 568

612 M 2021 02061
15/03/2021 SC OVISIM COMERCIAL

SRL
igi NU TE LASĂ...LA
NEVOIE!

569

613 M 2021 02062 15/03/2021 EVA-LORENA PAVEL Apel la Consilier 569

614 M 2021 02063
15/03/2021 ROOD TRADE EXCLUSIV

S.R.L.
ROOD TRADE EXCLUSIV 570

615 M 2021 02065
15/03/2021 COMPLEX MOARA

VÎLCELELE SRL
MOARA Vâlcelele DN 22 DIN
1995

573

616 M 2021 02066
15/03/2021 DENTISTRY ADORABLE

S.R.L.
ADORABLE DENTISTRY 573

617 M 2021 02067 15/03/2021 PET SPECIALISTS SRL Hemodialivet 574

618 M 2021 02068

15/03/2021 SC CASA GHIZDEANU SRL Cârnați de Poșta Câlnău CG
Produs autentic din carne de
oaie

574

619 M 2021 02069 15/03/2021 SC ION MOS SRL VILMA 575

620 M 2021 02070
15/03/2021 SC ION MOS SRL ION MOŞ Ca sarea în

bucate...
600

621 M 2021 02071 15/03/2021 SC ION MOS SRL IMBOLD 626
622 M 2021 02072 15/03/2021 SC ION MOS SRL CA SAREA ÎN BUCATE 632
623 M 2021 02073 15/03/2021 SC ION MOS SRL ION MOS 647
624 M 2021 02074 15/03/2021 SC ION MOS SRL HELMUT GRUN 672
625 M 2021 02075 15/03/2021 SC ION MOS SRL HELMUT GRUN 697

626 M 2021 02076
15/03/2021 DIRECT BEAUTY NETWORK

S.R.L.
DIRECTION.BEAUTY 723

627 M 2021 02078
15/03/2021 DANNES BEAUTY DISTRICT

SRL
Dannes Beauty 724

628 M 2021 02079
15/03/2021 SC DORIANA VET SRL Regal V&P Bentoniţă SUPER

FIN Doriana Vet
724

629 M 2021 02080 15/03/2021 SC MOCAPP DIGITAL SRL MOCAPP 725

630 M 2021 02081
15/03/2021 SIME-PAZURIC LUCIAN-

PAUL
AgriGroup sustainability 725

631 M 2021 02082
15/03/2021 VALCOM 50 SRL BUNATATI Macelaresti din

inima macelarului
726

632 M 2021 02083 15/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. Blue Air BASIC. 726
633 M 2021 02085 15/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. Blue Air BASIC. 727
634 M 2021 02086 15/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. Blue Air BIZ. 728
635 M 2021 02087 15/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. Blue Air BIZ. 729
636 M 2021 02088 15/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. Blue Air PLUS. 730
637 M 2021 02089 15/03/2021 BLUE AIR AVIATION S.A. Blue Air PLUS. 731
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638 M 2021 02091 15/03/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Gastronomie cu suflet 732
639 M 2021 02092 15/03/2021 GREEN PROJECT SRL FLORISTREE 734
640 M 2021 02093 15/03/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Conectare cu natura 735
641 M 2021 02095 15/03/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Redefinim ospitalitatea 736
642 M 2021 02097 16/03/2021 HORECA BAUTURI SRL FUM 738
643 M 2021 02098 16/03/2021 CYBER EVENT S.R.L. tappy 738
644 M 2021 02099 19/03/2021 VALENTIN ADRIAN STAN DOMNUL MEZELESCU 739

645 M 2021 02100
16/03/2021 PAUL HĂLĂLAI

SANDRA SECHEL-HĂLĂLAI
Handeco 739

646 M 2021 02101 16/03/2021 SC FIZIOACTIV SRL TERRA CLINIQUE 740

647 M 2021 02102

23/03/2021 ALEXANDRU MORARU
RAFAELA-ANDREEA
MORARU

Mercatino 740

648 M 2021 02103
16/03/2021 SC SMARTY LOODIK MEDIA

S.R.L.
KARMANGERIA.RO 743

649 M 2021 02104
16/03/2021 GRUPPO MARMI IMPORT

EXPORT S.R.L.
Jar DE JAR 744

650 M 2021 02105 16/03/2021 PFA GIURGEA ASANACHE Crama Giurgea 745
651 M 2021 02108 16/03/2021 CAT MUSIC SRL THE REAL U 745
652 M 2021 02109 16/03/2021 CAT MUSIC SRL TRU 745

653 M 2021 02110
16/03/2021 ȘTEFAN-VALENTIN

TĂLÎNGAN
ntm8 746

654 M 2021 02111 16/03/2021 MIRCEA DUMITRU ILIESCU BVBescu 746

655 M 2021 02112
16/03/2021 SMART INTERIOR DESIGN

SRL
Smart Interior Studio 746

656 M 2021 02113 16/03/2021 COLTU TEXTIL IMPEX SRL PL-ASSN SPORT WEAR 747
657 M 2021 02114 16/03/2021 COLTU TEXTIL IMPEX SRL DLG-GBN SLIM FIT 747

658 M 2021 02115
16/03/2021 OCTAVIAN RONALDO

ANDREI DEACONU
Florilor Villa 747

659 M 2021 02116

16/03/2021 ANGHELINA CONSTANTIN-
ALIN PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Aninu Apps aninu.ro 748

660 M 2021 02117 16/03/2021 PepsiCo, Inc DORITOS TORTILLA CHIPS 748

661 M 2021 02120

16/03/2021 STATIUNEA DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU VITICULTURA SI
VINIFICATIE IASI

Ouverture.....poveste începută
în anul 1957

749

662 M 2021 02121 16/03/2021 X-PERT ALUMINIU SRL XPERT ALUMINIU 750

663 M 2021 02122
16/03/2021 CLAUDIA CRISTINA

LADOPOULOS
JUNIOR MOTORSPORT Fast
Safe Fun

750

664 M 2021 02124
16/03/2021 IHB LANGUAGE TRAINING

CENTER SRL
The Fresh Voice of EKA 751

665 M 2021 02127 16/03/2021 BRINGWELL SRL MATASSE SILK YOUR LIFE 751

666 M 2021 02128

16/03/2021 ASOCIAȚIA SPRO
(SPERANȚĂ PENTRU
ROMÂNIA)

ASOCIATIA SPERANTA
PENTRU ROMANIA

751

667 M 2021 02130 16/03/2021 DRILL INVEST S.A. HOTEL ARENA 752
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668 M 2021 02131

16/03/2021 ASOCIAȚIA MISIUNEA
SPERANȚĂ PENTRU
ROMÂNIA

LIBRARIA Maranatha 753

669 M 2021 02132 16/03/2021 DRILL INVEST S.A. HOTEL ARENA MUREŞ 755
670 M 2021 02133 16/03/2021 VIOREL PETRE INGENIUM 756

671 M 2021 02134
16/03/2021 S.C. FLATWHITE

PROPERTIES S.R.L.
FLATWHiTE PROPERTIES 757

672 M 2021 02135 16/03/2021 EOS RESIDENCE SRL E Complex EOS 757

673 M 2021 02136
16/03/2021 BONDUELLE CENTRAL

EUROPE KFT
Legumis 759

674 M 2021 02137 16/03/2021 DRILL INVEST S.A. H. Arena 760
675 M 2021 02138 16/03/2021 VIOREL PETRE ACORD 761

676 M 2021 02140
16/03/2021 SC LUMEA TAPETULUI SRL Lumea Tapetului Eleganta si

profesionalism pentru tine
761

677 M 2021 02141 16/03/2021 SIMCRI BROD S.R.L. SIMCRI BROD 765

678 M 2021 02142

16/03/2021 ALEXANDRU IONUŢ TUDOR CITY CONSTRUCT
RESTORING THE PAST,
BUILDING TODAY FOR THE
FUTURE

765

679 M 2021 02143
16/03/2021 TOP GTC INTERNATIONAL

SRL
X ANVELUX 766

680 M 2021 02144 26/03/2021 CHIDO MEXICAN SRL Chido Mexican Kitchen 767

681 M 2021 02145
16/03/2021 EDIS - EDUCATIONAL

DIGITAL SOLUTIONS SRL
SkillGarden 768

682 M 2021 02146 16/03/2021 ASOCIATIA AGORA DEBATE AGORA DEBATE 771

683 M 2021 02147
17/03/2021 SC BEM RETAIL GROUP

SRL
aquatic elephant 772

684 M 2021 02148
17/03/2021 SC BEM RETAIL GROUP

SRL
ELTOS 772

685 M 2021 02149
17/03/2021 SC BEM RETAIL GROUP

SRL
GRAND 772

686 M 2021 02151
17/03/2021 PASSAGE RESTAURANTE

SRL
MEDILEX 773

687 M 2021 02152 17/03/2021 ORANGE ROMANIA SA YOXO 773

688 M 2021 02153
17/03/2021 PASSAGE RESTAURANTE

SRL
WINLYEX 778

689 M 2021 02154
17/03/2021 S.C. HBS PILATES S.R.L. HBS HEALTH.BODY.SOUL

PILATES
779

690 M 2021 02155 17/03/2021 MIHAI-ROBERT PANCIU bForce PERFORMANCE 779

691 M 2021 02156
17/03/2021 LED BOX S.R.L. LED BOX ILUMINAT CU LED

PENTRU ORICE
780

692 M 2021 02157
17/03/2021 S.C. PRIVAT SILVIU ZETEA

S.R.L.
brener 781

693 M 2021 02158
17/03/2021 METO INTERNATIONAL

IMPORT EXPORT SRL
RikBo 782

694 M 2021 02159 17/03/2021 ASOCIATIA FOC 1865 FARUL OSPITALIER 783

695 M 2021 02160
17/03/2021 CAPTAIN BEAN

INTERNATIONAL SRL
CAPTAIN BEAN coffee to go!
go! go!

785
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696 M 2021 02161
17/03/2021 GENIUS SHOOTING RANGE

SRL
GENIUS SHOOTING RANGE 785

697 M 2021 02162 17/03/2021 ASOCIATIA FOC 1865 786
698 M 2021 02163 17/03/2021 PROFET MEDIA S.R.L. FotoFixer 786

699 M 2021 02165
17/03/2021 COMPRESSOR PUMP

INDUSTRIAL SRL
IGIENECO 786

700 M 2021 02167 17/03/2021 DĂNUȚ-EUGEN GURKA KINDER HAUS 787
701 M 2021 02168 17/03/2021 AIORGDENTAL S.R.L. AI DENTAL 787
702 M 2021 02169 17/03/2021 PANIMON SA PANIMON 788

703 M 2021 02171
17/03/2021 OTTO BROKER DE

ASIGURARE SRL
Ottomat Te asiguri imediat 790

704 M 2021 02172
17/03/2021 OTTO BROKER DE

ASIGURARE SRL
Ottomat 790

705 M 2021 02173 17/03/2021 MEDIUNO OPTIC SRL MEDIUNO 790

706 M 2021 02174
17/03/2021 OTTO BROKER DE

ASIGURARE SRL
Otto Broker #Poțisăfiisigur 791

707 M 2021 02175 17/03/2021 JOBS.BG EOOD dev.ro 791
708 M 2021 02177 17/03/2021 ANDREI CALESU GOODALL 793
709 M 2021 02180 17/03/2021 CODRUȚ BOGDAN HIRCIU ETERNIDAD 793
710 M 2021 02181 17/03/2021 UTILITECH SERVICES S.A utilitech 795
711 M 2021 02182 17/03/2021 ANTENA TV GROUP SA NORA CU NOROC 797

712 M 2021 02183
17/03/2021 SC LAMIGEO

DEVELOPMENT SRL
CITYPLACE 797

713 M 2021 02184 17/03/2021 MENTON MALL FBE SRL F FAINTEC 798

714 M 2021 02185
17/03/2021 MOLDOVEANU MIHAITA

DRAGOS
SOLARINO RESIDENCE 801

715 M 2021 02186
17/03/2021 ANTENA TV GROUP SA MIREASA PENTRU FIUL

MEU
801

716 M 2021 02187 17/03/2021 ANTENA TV GROUP SA POVESTE DE NUNTA 802

717 M 2021 02189
17/03/2021 GOLDEN WINE

DISTRIBUTION S.R.L
GOLDEN WINE WG 803

718 M 2021 02190
17/03/2021 S.C. LOOP PRODUCTIONS

S.R.L.
Дети О Главном 803

719 M 2021 02193

17/03/2021 RAZVAN-ADRIAN AILENEI
ELENA GHENOIU
ANDREI GATU
COSTIN CRETULESCU

MUZE Asociatia pentru
Teatru-Film-Muzica-Dans

803

720 M 2021 02194 17/03/2021 SANO VITA SRL SanoVita WELLNESS 804

721 M 2021 02195
17/03/2021 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
neo FLOREASCA LAKE 806

722 M 2021 02197
17/03/2021 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
neo TIMPURI NOI 806

723 M 2021 02198
17/03/2021 ION HRISTESCU ve VRĂJITOAREA

ELECTRICĂ
807

724 M 2021 02199 17/03/2021 ION HRISTESCU MAŞINA DE FABRICAT zei 808

725 M 2021 02200
17/03/2021 CĂTĂLIN MUREȘAN

DIANA MARIA MUREȘAN
Siebenburgen Reisen 808
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726 M 2021 02201
17/03/2021 CAMPER TEAM SRL Camper Team ;

www.camperteam.ro
808

727 M 2021 02202 17/03/2021 MIR AKSARAY SRL Lushi Lush 809
728 M 2021 02203 17/03/2021 ANTENA TV GROUP SA IUBIRI NELEGIUITE 810
729 M 2021 02204 17/03/2021 ANTENA TV GROUP SA LATE NIGHT SHOW 811

730 M 2021 02205
17/03/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Matache Măcelaru' Mușchi

Țigănesc
812

731 M 2021 02206 17/03/2021 INDETAIL ONLINE SRL id indetail 812
732 M 2021 02207 18/03/2021 ND PHARMA SRL nd pharma 814
733 M 2021 02209 24/03/2021 IULIAN SVAICOVSCHI PMD PERMUNDUM 814

734 M 2021 02214
18/03/2021 AUGUSTA-LORENA

VOICHITA
CHIMIA CU AUGUSTA 817

735 M 2021 02216 18/03/2021 RESTAURANT 1896 SRL 1896 BRASSERIE LOUNGE 817
736 M 2021 02217 18/03/2021 JOBS.BG EOOD dev.ro 818

737 M 2021 02218
18/03/2021 HISPANIA CONSULTING

SRL
HC 820

738 M 2021 02219
18/03/2021 VERONICA PETRUT

GAVRILA URS
WTF WAY TOO FAR ROCK
FESTIVAL

821

739 M 2021 02221
18/03/2021 MARIANA MANTA mm MARA MANTA

DESIGNER DE SUFLETE
822

740 M 2021 02223
18/03/2021 START FINANCE

SOLUTIONS
START Finance 822

741 M 2021 02225 18/03/2021 UTOPIA FISHING S.R.L. Utopia Baits 823
742 M 2021 02226 18/03/2021 ONE GADGET S.R.L. SHOPXL 823
743 M 2021 02227 18/03/2021 INGENIOUS IDEAS S.R.L. managenius 823
744 M 2021 02228 18/03/2021 ROMEDUCON SRL anzan 824

745 M 2021 02229
18/03/2021 ANIMAT EXPRESS TRADING

S.R.L.
Meatbooking 834

746 M 2021 02230 18/03/2021 ANTENA TV GROUP S.A. SA GATIM ROMANESTE 834

747 M 2021 02232
18/03/2021 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
neo MAMAIA 835

748 M 2021 02233
18/03/2021 FUNDAȚIA WORLD VISION

ROMÂNIA
CULOAREA BINELUI by
World Vision

836

749 M 2021 02234 18/03/2021 CORECT 2000 SRL KD HOME 836
750 M 2021 02235 18/03/2021 REDSTONE SHIELD SRL REDSTONE SHIELD 839
751 M 2021 02236 18/03/2021 IONUT ALEXANDRU VIRNA kidino.ro 840
752 M 2021 02237 18/03/2021 TRAIAN MUREŞAN COOLSmile 840
753 M 2021 02238 18/03/2021 IONUT ALEXANDRU VIRNA kidino 841

754 M 2021 02239
18/03/2021 ANA-MARIA DAMIAN POVESTEA CALENDARULUI

O lume magică
841

755 M 2021 02240 18/03/2021 GHEORGHE-DANIEL RAITA EGO RESIDENCE 842

756 M 2021 02241
18/03/2021 INTELIGENT MEDICAL

COMPANY S.R.L.
AZOMED 843

757 M 2021 02244 18/03/2021 ANTENA TV GROUP SA INCREDIBIL! 843

758 M 2021 02245
18/03/2021 SC VELROM SRL TABIET PLĂCEREA TA DE ZI

CU ZI
844

759 M 2021 02246 18/03/2021 ANTENA TV GROUP SA ROMANIA DANSEAZA 844
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760 M 2021 02247 18/03/2021 ANTENA TV GROUP REVELION DE REVELION 845

761 M 2021 02248
18/03/2021 FRENTZY FRESH CARN

S.R.L.
FRENTZY 846

762 M 2021 02249 18/03/2021 FLORIN - ADRIAN DOBRE Bluid 847

763 M 2021 02251
18/03/2021 SISI BOTEZ SI ANIVERSARE

S.R.L.
sisiboutique.ro 847

764 M 2021 02253 18/03/2021 ALIN-IOAN CIGHIREAN CURENT EXPERT 848
765 M 2021 02254 18/03/2021 VALENTINA NICOLETA ILIE valanto 848
766 M 2021 02255 18/03/2021 RURIS IMPEX S.R.L. RURIS power for nature 849
767 M 2021 02256 18/03/2021 RURIS IMPEX S.R.L. RURIS 850
768 M 2021 02258 19/03/2021 TAROS DEALS SRL TAROSSY 851
769 M 2021 02260 19/03/2021 EUROPACK MEDIA SRL Doctor wipes Keep clean! 852

770 M 2021 02261
19/03/2021 S.C. MARC & POLO-

TEXTILE S.R.L.
BG BEGENERIS 853

771 M 2021 02263
19/03/2021 SC TERMOCONSTRUCT

SRL
Renk 853

772 M 2021 02264
19/03/2021 CALIN-ALEXANDRU

NEDELCU
SimplySlim 862

773 M 2021 02265
19/03/2021 CALIN - ALEXANDRU

NEDELCU
Honest Snack 862

774 M 2021 02266 22/03/2021 GEORGIANA-ANDRA MIHAI ETERNAL DRAGON 862

775 M 2021 02267
19/03/2021 CTE RENT UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L.
CTE Rent 867

776 M 2021 02268
19/03/2021 CTE SOLUTION - UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L.
CTE DEFENCE 867

777 M 2021 02269
19/03/2021 CTE SOLUTION - UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L.
CTE SOLUTION 868

778 M 2021 02270
19/03/2021 LICENIUS-ADELIN

RANGHILOF
MILPLAST.ro QUALITY 868

779 M 2021 02271 19/03/2021 SC ROMBAT SA ROMBAT POLE POSITION 869

780 M 2021 02272
19/03/2021 SC ROMBAT SA ROMBAT TERRA

PROFESSIONAL
869

781 M 2021 02273 19/03/2021 SC ROMBAT SA ROMBAT TERRA PLUS 869
782 M 2021 02274 19/03/2021 SC ROMBAT SA ROMBAT CHAMPION 869
783 M 2021 02275 19/03/2021 DEMIREL GAZI SultanaRaks 869

784 M 2021 02276
22/03/2021 REWE ROMANIA SRL SUPORTERO energie cât o

galerie
870

785 M 2021 02277
22/03/2021 REWE ROMANIA SRL SuporterRO ENERGIE CÂT O

GALERIE
871

786 M 2021 02278
22/03/2021 REWE ROMANIA SRL SuporterROMANIA ENERGIE

CÂT O GALERIE
872

787 M 2021 02279
22/03/2021 REWE ROMÂNIA SRL SUPORTEROMANIA energie

cât o galerie
873

788 M 2021 02281 19/03/2021 BIOLAVANDA S.R.L. BL BioLavanda 874
789 M 2021 02282 19/03/2021 ONLINE OFFPIGEON S.R.L. offpigeon 874
790 M 2021 02283 19/03/2021 SC ION MOS SRL ION MOȘ 875

791 M 2021 02284
19/03/2021 UPSTAIRES RESIDENCE

S.R.L.
UPSTAIRS RESIDENCE
Târgu-Jiu

900
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792 M 2021 02285 19/03/2021 PANIDEAL S.R.L. Atât de bune cum se spune 901
793 M 2021 02286 19/03/2021 SC STINOR PROD COM SRL GEMENII 902

794 M 2021 02288

19/03/2021 ASOCIATIA
CLUB ,,AMERICAN GIANT
HOMER''

ASOCIAȚIA COLUMBOFILĂ
CLUB A.G.H. „AMERICAN
GIANT HOMER” ROMÂNIA

902

795 M 2021 02289

19/03/2021 CONSTANTIN BEIZADEA
ALEXANDRU DANIEL
BEIZADEA
GEORGE NICOLAE
BADALAU

sunset FESTIVAL 904

796 M 2021 02292 19/03/2021 ROVE ECOMMERCE SRL RoveZone 904
797 M 2021 02293 19/03/2021 LAVINIA POPESCU Londemoon 904
798 M 2021 02295 19/03/2021 SC ICONIC TRAVEL SRL ICONIC THE TRAVEL CLUB 905
799 M 2021 02296 19/03/2021 SADELLI PRODCOM S.R.L. spri33 907
800 M 2021 02297 19/03/2021 LIVINGVISION S.R.L. LIVING VISION 907
801 M 2021 02298 19/03/2021 ZENTIVA, K.S. VASTALOMA 909
802 M 2021 02299 19/03/2021 ZUMBADORLAND S.R.L. EDUKEEPING MUCH MORE 910

803 M 2021 02300
19/03/2021 CSABA-ATTILA

SZABADHEGYI
AIRZEB 910

804 M 2021 02301 19/03/2021 RURIS IMPEX S.R.L. RURIS 911
805 M 2021 02302 20/03/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. Baker by Kook 912
806 M 2021 02304 20/03/2021 DENTSIM AESTHETIC DENTSIM AESTHETIC 913
807 M 2021 02305 20/03/2021 DENTSIM AESTHETIC DENTSIM 913
808 M 2021 02306 20/03/2021 DENTSIM AESTHETIC PASSION FOR AESTHETIC 913
809 M 2021 02308 24/03/2021 E&I INGREDI SRL INGRES choco and more 913
810 M 2021 02309 21/03/2021 ANA-MARIA RĂDULESCU PAFI'S 914

811 M 2021 02310
21/03/2021 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
Trend IT 915

812 M 2021 02311 22/03/2021 VLAD FISCUTEAN Fiscutean 919

813 M 2021 02312
22/03/2021 CENTRUL CULTURAL

MIOVENI
Ansamblul Nova 923

814 M 2021 02313
22/03/2021 CENTRUL CULTURAL

MIOVENI
Ansamblul Mugurașii
Mioveniului

924

815 M 2021 02314
22/03/2021 CENTRUL CULTURAL

MIOVENI
Ansamblul Folcloric Plai de
Dor

924

816 M 2021 02315 22/03/2021 MARCHESA INVEST SA MARCHESA 924
817 M 2021 02316 22/03/2021 CONSTANTIN CÂRCU Tree UP 924

818 M 2021 02317
24/03/2021 SC SKIBA DISTRIBUTION

SRL
SKIBA 925

819 M 2021 02319 22/03/2021 STIL MEDIA SRL Promotionale cu Stil 925
820 M 2021 02320 22/03/2021 STIL MEDIA SRL Cadouri cu Stil 925
821 M 2021 02322 22/03/2021 STIL MEDIA SRL Protejează-te cu Stil! 925

822 M 2021 02324
23/03/2021 SC ODOBESTI VINEX SRL CRAMA ȘARBA ODOBEȘTI

1897
926

823 M 2021 02325 22/03/2021 SC ISABEL'S CAKES SRL Atelierul Zazu 926
824 M 2021 02326 22/03/2021 SC TECSA BUSINESS SRL TEC MALLOW 926
825 M 2021 02327 22/03/2021 TERAPLAST SA GRIN pipe 927
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826 M 2021 02328 22/03/2021 DĂNUȚ MARIUS NEACȘU Café Mozart 927
827 M 2021 02329 22/03/2021 COSTIN OANE BroHouse 928
828 M 2021 02330 22/03/2021 EMIL DIACONEASA EMIL CAID 929
829 M 2021 02331 22/03/2021 VINEX MURFATLAR SRL LICOAREA LUI OVIDIU 929
830 M 2021 02332 22/03/2021 S.C. DEXTERNET SRL AIDA PATISERIE DIN 1994 930
831 M 2021 02333 22/03/2021 CONEX DISTRIBUTION S.A. PROfiller 930

832 M 2021 02334
22/03/2021 MIHAELA-CRISTINA VASILE S SKY PHARMACARE WE

CARE ABOUT YOU!
931

833 M 2021 02336
22/03/2021 LOGISTIC CRISTIAN

PROFESSIONAL SRL
PRO DUST PROFESSIONAL 931

834 M 2021 02337
22/03/2021 BIOLYCIUS INTERNATIONAL

SRL
Biolycius 932

835 M 2021 02338 22/03/2021 ŞTEFAN-CODRUŢ ANTOHI DENTISTREE 932

836 M 2021 02339
22/03/2021 REALMED CENTER SRL CENTRUL MEDICAL OMEGA

SCAN
933

837 M 2021 02341 22/03/2021 SC BRUTARIA BUNA SRL Băcănia Bună 933
838 M 2021 02342 22/03/2021 SC STARMOBILEGSM SRL bluedio 934
839 M 2021 02343 22/03/2021 EXPRES CATERING SRL COME TO EAT 934
840 M 2021 02345 22/03/2021 MAIDAN EVENTS SRL MAIDAN 935

841 M 2021 02346
22/03/2021 CIOCOLATERIA CU MIERE

SRL
Celi HONEY CHOCOLATE 935

842 M 2021 02348
22/03/2021 ARAMIS INVEST SRL aramis Delicii momente din

viața ta
936

843 M 2021 02349 22/03/2021 ARAMIS INVEST SRL aramis DESIGNS 936
844 M 2021 02350 22/03/2021 ARAMIS INVEST SRL aramis FOAMS 942
845 M 2021 02351 22/03/2021 ARAMIS INVEST SRL aramis INVEST 948
846 M 2021 02352 22/03/2021 ARAMIS INVEST SRL ARAMIS GROUP 954
847 M 2021 02353 22/03/2021 ARAMIS INVEST SRL aramis LOGISTICS 960

848 M 2021 02356
22/03/2021 VELTON SISTEM GUARD

SRL
VSG VELTON SISTEM
GUARD

961

849 M 2021 02357
22/03/2021 CONCEPT APPS

DEVELOPMENT SA
UMO urban mobility at one
tap

961

850 M 2021 02359
22/03/2021 CONCEPT APPS

DEVELOPMENT SA
citty tech & tenacity 962

851 M 2021 02360 23/03/2021 DINO GRAPHICS Bairam Chefuieşte Boiereşte 963

852 M 2021 02363

23/03/2021 SC SOLAREX IMPEX SRL PACHET RADIAL EXTRA
PORUMB CURAT ROMÂN
BOGAT 3 in 1 COMPAS
SUPER RADIAL EXTRA
SOLAR VERDE

963

853 M 2021 02364
23/03/2021 MODERN SHIELD

SECURITY SRL
MODERN SHIELD
SECURITY

964

854 M 2021 02365
23/03/2021 GEORGIANA NICOLETA

GINGARAS
SHAIK 964

855 M 2021 02366 23/03/2021 AGROPAN IMPEX SRL MÂNDRIA BRUTARULUI 964
856 M 2021 02367 23/03/2021 ROCAST NORD SRL Geometrix The Mauve Screws 965
857 M 2021 02370 24/03/2021 ION CONSTANTIN Ebellano 965
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858 M 2021 02371 23/03/2021 CSC ONLINE STORE SRL NOORI 966

859 M 2021 02372
23/03/2021 GHEORGHE RUXANDRA-

ELENA
Ludique 971

860 M 2021 02373 23/03/2021 WELL-CARDIO SRL AXA MEDICAL CENTER 973
861 M 2021 02375 23/03/2021 SIMBOLIFE SRL simbotour vacanţe de vis 974

862 M 2021 02376
23/03/2021 CALIOPIA GAVRIL-PARFENE Gineco Life DR. CALIOPIA

GAVRIL - PARFFENE
974

863 M 2021 02377 23/03/2021 BOGDAN CIOROIANU BLUE TECH 975
864 M 2021 02378 23/03/2021 BOGDAN CIOROIANU BLUE SOUND 975
865 M 2021 02379 23/03/2021 BOGDAN CIOROIANU BLUE POWER 975
866 M 2021 02380 23/03/2021 BOGDAN CIOROIANU BLUE SHIELDS 975
867 M 2021 02381 23/03/2021 ZENET MAG SRL ZENET 976
868 M 2021 02382 23/03/2021 CACOPHONY LLC iris lilly 976

869 M 2021 02383

23/03/2021 BACANU CRISTIAN CB hair - salon hairstylist,
haircolorist, hairdresser just
hair

977

870 M 2021 02384 23/03/2021 SIRAR SOLUTIONS S.R.L. SIRAR 977

871 M 2021 02385

23/03/2021 IPSEN CONSUMER
HEALTHCARE

Smecta oprește și tratează
simptomatic diareea,
indiferent de cauză!

978

872 M 2021 02387
23/03/2021 IPSEN CONSUMER

HEALTHCARE
Smecta oprește și tratează
diareea!

978

873 M 2021 02388
23/03/2021 KRISTAL REAL ESTATE SRL THE GRAND KRISTAL

RESIDENCE CITY
978

874 M 2021 02389 23/03/2021 CALIBRA M & D IMPEX SRL FRIGANE 981
875 M 2021 02390 23/03/2021 BUFFET DRESSING SRL En Privé 982

876 M 2021 02391
23/03/2021 SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA
HEMOGENIUM 982

877 M 2021 02392
23/03/2021 SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA
HEMOGENIA 983

878 M 2021 02393
23/03/2021 SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA
HEMOGENIUS 983

879 M 2021 02396 23/03/2021 SC FREE MEDIA SRL Cupt'or 983
880 M 2021 02398 23/03/2021 ZEN DIAMONDS SRL ZEN DIAMONDS 984

881 M 2021 02399
23/03/2021 S.C. GOURMET PIZZA ITALY

SRL
RISTORANTE Gran Gourmet 984

882 M 2021 02401
23/03/2021 YOUMMOCK HAMMOCKS

SRL
ummoc 985

883 M 2021 02402
23/03/2021 SENERA PHARMA MEDICAL

SA
SENERA PHARMA 985

884 M 2021 02404
23/03/2021 ELENA-CRISTINA HUIDEȘ FITNESS Chef HEALTHY

FOOD DELIVERY
988

885 M 2021 02406 23/03/2021 ANCA IRINA VLAD Antrenor de Personalitate 988
886 M 2021 02408 23/03/2021 DVISION STUDIO DVISION 989

887 M 2021 02409
23/03/2021 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
Câştigă la prima oră! 991

888 M 2021 02410
23/03/2021 PRO DATA INTERNATIONAL

SRL
D VISION 995
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889 M 2021 02411 23/03/2021 VIVIANA-IOANA PATEA ProFian 1005

890 M 2021 02412
24/03/2021 THEODOR IONASCU

THK THEO KITE SRL
PUXING 1005

891 M 2021 02413 24/03/2021 MEDEVA FINTECH S.R.L. Figo.Pay 1006
892 M 2021 02414 24/03/2021 PET STUFF UNIVERS SRL PET STUFF Spital Veterinar 1007

893 M 2021 02415
24/03/2021 OBLYO DIGITAL AGENCY

SRL
publyo.ro 1007

894 M 2021 02416 24/03/2021 GEMINOX S.R.L. TOGO 1011
895 M 2021 02417 24/03/2021 TOP JOLLY BOUTIQUE SRL JollyStore 1012
896 M 2021 02418 24/03/2021 ANTENA TV GROUP SA HELLO CHEF 1012
897 M 2021 02419 24/03/2021 ANTENA TV GROUP SA MEDICOOL 1013

898 M 2021 02420
24/03/2021 MARINELA TUDOR HOME RIDE PET

TRANSPORT
1015

899 M 2021 02421
24/03/2021 CONSTANTIN GHEORGHE

CIOLTAN
vibrain 1015

900 M 2021 02423 24/03/2021 MAN PROTECTION SRL man PROTECTION 1015

901 M 2021 02424

24/03/2021 BACKSTAGE PRODUCTION
GROUP INTERNATIONAL
SRL

backstage production group 1016

902 M 2021 02425
24/03/2021 BACKSTAGE PRODUCTION

GROUP INTERNATIONAL
1017

903 M 2021 02426
24/03/2021 A&J BRAND

CONSTRUCTION SRL
AJ CONSTRUCTION 1018

904 M 2021 02427 24/03/2021 DOGANAY GIDA SRL Dr. Gusto 1018
905 M 2021 02428 24/03/2021 Estep B2B S.A e estep 1018

906 M 2021 02429

24/03/2021 CONSILIUL NATIONAL
DE SOLUTIONARE A
CONTESTATIILOR

N Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor

1019

907 M 2021 02432

24/03/2021 CRISTIAN - HEINRICH
GAGHES
CRACIUN DANIEL

CHG MEDICAL
INTERNATIONAL

1019

908 M 2021 02434
24/03/2021 DOGANAY GIDA SRL SEKER&SUGAR PASTRY

CLUB
1020

909 M 2021 02435
24/03/2021 PRESS MEDIA

ELECTRONIC SRL
SPECTACOLA 1021

910 M 2021 02436
24/03/2021 KETTIS INVESTMENTS

LIMITED
ASTRUM DEVELOPMENT 1022

911 M 2021 02437
24/03/2021 KETTIS INVESTMENTS

LIMITED
AUGUSTUS 1022

912 M 2021 02438
24/03/2021 SC DROSERA COMSERV

SRL
NAVICELLA 1023

913 M 2021 02439
24/03/2021 KETTIS INVESTMENTS

LIMITED
AUGUSTUS DEVELOPMENT 1023

914 M 2021 02440
24/03/2021 KETTIS INVESTMENTS

LIMITED
EVEREST DEVELOPMENT 1024

915 M 2021 02442 24/03/2021 BIOKRAFT GROUP SRL COLICALMINPLUS 1024
916 M 2021 02443 24/03/2021 DOGANAY GIDA SRL cesil PROFESSIONAL 1024
917 M 2021 02444 24/03/2021 JCPM OPERATIONAL SRL PERGOLA 1025
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918 M 2021 02446
24/03/2021 THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY
Pampers premium care OUR
No.1 DIAPER

1025

919 M 2021 02449
24/03/2021 LAGARDERE TRAVEL

RETAIL SRL
1026

920 M 2021 02453
24/03/2021 POLUX EXPRESS FACTORY

SRL
1026

921 M 2021 02454
24/03/2021 SC ADEVARUL HOLDING

SRL
CLICK! 1027

922 M 2021 02455 24/03/2021 CONSTANTIN ZDROB EXOTIC MARKET 1027

923 M 2021 02457
24/03/2021 JULIA PODIATRY CLINIC

S.R.L.
TALONETE JULIA 1028

924 M 2021 02461 24/03/2021 ASY SISTEMS APG SRL FLUXONE 1028
925 M 2021 02493 25/03/2021 IOANA HOLT Bookd Homes 1028
926 M 2021 02495 25/03/2021 IOANA HOLT Airinvest 1028
927 M 2021 02496 25/03/2021 KEYC.EUROPE SRL KEYC.EUROPE 1028

928 M 2021 02526
26/03/2021 DAR AL DAWA PHARMA

SRL
IBUGESIC 1029

929 M 2021 02531 26/03/2021 E-B OPTICA EUGEN S.R.L. Optica Eugen 1029

930 M 2021 02532
26/03/2021 ALEXANDRU CRISTIAN

SZENTLASZLOI
DUALSTORE 1029

931 M 2021 02533 26/03/2021 NIKA MULTICOMPANY SRL K KaTHODe 1030

932 M 2021 02535
27/03/2021 THK THEO KITE SRL

THEODOR IONASCU
3M Aura 1033

933 M 2021 02536
27/03/2021 CISEO REGISTRAR SRL

LAVINIA-MIHAELA MARIN
CISEO 1033

934 M 2021 02538 28/03/2021 ALEXANDRU EGRI Barcelona QUALITY MUSIC 1037
935 M 2021 02543 29/03/2021 IT SCHOOL SRL TechEvents 1037
936 M 2021 02564 29/03/2021 FERTISOL SRL terrAgricola 1037
937 M 2021 02566 29/03/2021 SC FLANDERS SRL FLANDERS 1038
938 M 2021 02568 29/03/2021 RA JON FOOD bodrum Turkish Kitchen 1038

939 M 2021 02601
30/03/2021 CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA
Ruga Timișoarei 1040

940 M 2021 02602

30/03/2021 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA
SRL

Târgul de Crăciun din
Timișoara

1040

941 M 2021 02603
30/03/2021 CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA
Târgul de Paște din Timișoara 1041

942 M 2021 02604
30/03/2021 CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA
Festivalul Artelor Timișorene 1041

943 M 2021 02626 31/03/2021 PR MEDICAL EVENTS SRL tripfinder 1042
944 M 2021 02630 31/03/2021 MATEY TOYS MATEYTOYS 1042

945 M 2021 02631
31/03/2021 NUTRIGIOS SRL NUTRIGIOS health &

wellness
1044

946 M 2021 02632
31/03/2021 LA FANTANA SRL SISTEMATH The water

purification path
1045

947 M 2021 02633 31/03/2021 ALINA TOMA Love BEAUTY 1046
948 M 2021 02634 31/03/2021 QOSMO HOTELS SRL QOSMO AGHO 1047
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949 M 2021 02638
31/03/2021 PRESS MEDIA

ELECTRONIC SRL
ASTROSENS 1047

950 M 2021 02649 01/04/2021 MAGIC SUSHI SRL MAGIC Sushi 1048

951 M 2021 02672
01/04/2021 VENDING ZONE S.R.L. WOW REINVENT

SHOPPING
1049

952 M 2021 02673
01/04/2021 VENDING ZONE S.R.L. SELFSHOP SHOPPING

REINVENTED
1049

953 M 2021 02688 01/04/2021 LIBRIS SRL LIBFEST 1050
954 M 2021 02689 01/04/2021 IULIAN BACAIN IZONITOL 1053
955 M 2021 02690 01/04/2021 ION-GABRIEL GEORGESCU Colosseum Tournament 1054
956 M 2021 02691 01/04/2021 ALEXANDRU BURCEA SIERRA SAILING 1054

957 M 2021 02692

01/04/2021 MARIANA-ATENA POIANA
CRISTINA-GEORGIANA
TORJOC
ERSILIA CALINA ALEXA
DIANA-NICOLETA RABA
ADRIAN RIVIS
DIANA MOIGRADEAN
CAMELIA MOLDOVAN
LUMINITA PIRVULESCU
VIORICA-MIRELA POPA
DELIA-GABRIELA
DUMBRAVA
ISIDORA RADULOV
ILEANA COCAN
DESPINA-MARIA BORDEAN
CORINA-DANA MISCA

Grape Skins Fortified Pasta
by AKADEMIKAFOOD

1055

958 M 2021 02706 02/04/2021 ARTI MONDO ANG SRL DACIA 1056
959 M 2021 02712 02/04/2021 NOVARTIS AG TABFYL 1056
960 M 2021 02723 02/04/2021 PATRIKEV S.R.L. PATRIKEV 1057

961 M 2021 02724
02/04/2021 MADRADVIC ENTERPRISE

S.R.L.
TruInterior 1057

962 M 2021 02727 02/04/2021 LAKE NAUTIC SPORTS SRL NOMAD BOAT LIFT 1058

963 M 2021 02733
04/04/2021 AVICENNA HEALTHCARE

SRL
Ocean's Vitamins & Minerals 1058

964 M 2021 02758 05/04/2021 SANREVO SRL NEWS VASLUI 1058

965 M 2021 02762
05/04/2021 Wind River Tobacco

Company, LLC
NASHVILLE 1059

966 M 2021 02763
05/04/2021 Wind River Tobacco

Company, LLC
AMERICAN BISON 1059

967 M 2021 02764
05/04/2021 Wind River Tobacco

Company, LLC
KENTUCKY SELECT 1059

968 M 2021 02766 05/04/2021 SALAMEZ PROD SRL Popasul din pădure 1060
969 M 2021 02767 05/04/2021 J&B LIMITED h & p 1060
970 M 2021 02768 05/04/2021 J&B LIMITED Bon INTERNATIONAL 1061
971 M 2021 02769 05/04/2021 ROYAL MARKET SRL ZOLLA 1061

972 M 2021 02770
05/04/2021 CERASELA-MIHAELA

SIMIUC
OTOTO 1062
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973 M 2021 02771
05/04/2021 CERASELA-MIHAELA

SIMIUC
Went shopping, fell in love. 1063

974 M 2021 02773 05/04/2021 WHITE DEALS SRL WHITE DEALS 1064

975 M 2021 02790
09/04/2021 SMART SERVICE INSTAL

SRL
EadGrup.ro Proiectare -
Executie - Service

1064

976 M 2021 02809 08/04/2021 ALEXANDRA MARIN Ikigai 1065
977 M 2021 02813 06/04/2021 ECOLEDURI MAD SRL MAD ECO LEDURI 1072

978 M 2021 02814
09/04/2021 CM FUTURE

TECHNOLOGIES S.R.L.
YOUTIFUL. BE YOUTIFUL.
BE YOURSELF

1073

979 M 2021 02815 06/04/2021 MG METAL SOFT SRL CYNOS 1074

980 M 2021 02816
06/04/2021 S.C. DEMOTEKS MEDIKAL

S.R.L.
demoteks 1074

981 M 2021 02817 06/04/2021 GARDINEA DOMAIN SRL GARDINEA DOMAIN 1077
982 M 2021 02818 06/04/2021 NATURE COLOURS SRL V - Age 1078
983 M 2021 02819 06/04/2021 IC CONSULTING SRL EC GARDEN 1079
984 M 2021 02823 06/04/2021 PEOPLE2PEOPLE, S. R. O. Wilio 1079

985 M 2021 02827
07/04/2021 ADRIANA DANILA gram bistro Indulge. Explore.

Connect. ! Epicurious friendly
1080

986 M 2021 02845 07/04/2021 ANDREI POPA DOR de VIN 1080

987 M 2021 02847
07/04/2021 MARIUS - EUGENIU

GĂLBENUŞĂ
DOP 1081

988 M 2021 02849 07/04/2021 FLORIN ION ANASTASIU GLYKO 1081
989 M 2021 02851 07/04/2021 GAMA & GAMA S.R.L. POOOP 1082
990 M 2021 02852 07/04/2021 GAMA & GAMA S.R.L. PIS PIS 1082
991 M 2021 02856 07/04/2021 FAMI IMPEX SRL famivideo 1082
992 M 2021 02859 07/04/2021 CATIDIN IDEEAS SRL Amis de la Fête 1085

993 M 2021 02864
08/04/2021 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
BCR CLASA BUSINESS 1085

994 M 2021 02869 08/04/2021 METRIC TOOLS S.R.L. METRIC SHOP 1086

995 M 2021 02870
08/04/2021 CODRUȚ ERDEI

FLAVIU-ALIN DUCIUC
cafizzio EST. 2021 1088

996 M 2021 02876
08/04/2021 CTE SOLUTION - UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L.
CTE SOLUTION 1088

997 M 2021 02887 08/04/2021 CĂLIN MARIAN LEMNARU Gorjanna 1089
998 M 2021 02888 08/04/2021 CĂLIN MARIAN LEMNARU Fabrica de Mâncare 1089

999 M 2021 02901
08/04/2021 POIANA CAILOR SRL PAUL SINGURENI MANOR

EQUESTRIAN RETREAT
1090

1000 M 2021 02903
08/04/2021 PAVEL-CRISTIAN BULAI

COSTEL-CATALIN MATEI
fresso 1090

1001 M 2021 02904

08/04/2021 IDEAL FOODPACK SRL IDEAL FOODPACK
Packaging for the new
millennium

1091

1002 M 2021 02906
08/04/2021 ANA-IRINA GRIGORESCU RAVE Babe A fest wear

concept
1092

1003 M 2021 02907

08/04/2021 MELOR DISTRIBUTION
COMPANY SRL

KARPATICUM WEALTH
OF NATURE AUTHENTIC
BEVERAGES

1093
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1004 M 2021 02910
08/04/2021 BOGDAN-IONUŢ

DUMITRACHE
1ZERO1 1094

1005 M 2021 02911 08/04/2021 DAYSPORTCOM SRL RO PLAYER 1095

1006 M 2021 02914
08/04/2021 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
neo TIMPURI NOI 1096

1007 M 2021 02915

08/04/2021 URSUS BREWERIES SA Împreuna trăim fotbal.
Împreună mergem mai
departe

1097

1008 M 2021 02916 08/04/2021 KARI & ANDREI & CO S.R.L. COMPLEX BUREBISTA 1097
1009 M 2021 02917 09/04/2021 PET PRODUCT SRL animax 1098

1010 M 2021 02938
09/04/2021 AMVAST INTERNATIONAL

SRL
Home Vast 1098

1011 M 2021 02940 09/04/2021 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON SELECTION 1100
1012 M 2021 02941 09/04/2021 LUCIAN-VALENTIN FĂRCAȘ Pachamama 1100
1013 M 2021 02944 09/04/2021 MIVADERM SRL MIVADERM 1100

1014 M 2021 02947
10/04/2021 SC MARALYN COUTURE

SRL
Maralyn www.MARALYN.RO 1101

1015 M 2021 02948 10/04/2021 OZ GARDEN SRL GUB 1101
1016 M 2021 02949 10/04/2021 ROXANA COJOCEA Bebelinul meu 1101
1017 M 2021 02950 11/04/2021 GERABISCO SRL 1103

1018 M 2021 02967
14/04/2021 CTE RENT UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L.
CTE Rent 1103

1019 M 2021 02975

12/04/2021 ARGGO SOFTWARE
DEVELOPMENT &
CONSULTING SRL

timeqode 1104

1020 M 2021 02977 12/04/2021 NIVA DEVELOPMENT SRL 1105

1021 M 2021 02991
12/04/2021 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one HIGH DISTRICT 1106

1022 M 2021 02993 12/04/2021 ALINA IRINA POPESCU POLIDOTT 1107
1023 M 2021 02994 12/04/2021 ALINA IRINA POPESCU aip 1107

1024 M 2021 02995
12/04/2021 DRĂGHICI AGRO SRL FERMĂ DE FAMILIE FERMA

DRĂGHICI 2014
1108

1025 M 2021 02996 12/04/2021 OZ GARDEN SRL YESIDO 1109
1026 M 2021 02997 12/04/2021 PRIMAL ONE FOOD SRL PRIMAL 1 TASTING IT 1109
1027 M 2021 02998 12/04/2021 OPTIM GSM SRL OPTIM SOLUTION 1110
1028 M 2021 02999 12/04/2021 MARIANA RISTACHE Capricii de Doamnă 1112

1029 M 2021 03009
13/04/2021 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
BCR. Alegeri financiare
inteligente.

1112

1030 M 2021 03011 13/04/2021 SAGITTA GUARD SRL SAGITTA guard 1113
1031 M 2021 03035 13/04/2021 MUNICIPIUL PITESTI Simfonia Lalelelor 1113
1032 M 2021 03036 13/04/2021 SC SOLAREX IMPEX SRL MELCOCID 1114

1033 M 2021 03047
14/04/2021 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
BCR.Mindfulness financiar. 1114

1034 M 2021 03063
14/04/2021 PAVEL GOLOVIN OLGUŢA PRODUSE

DELICIOASE
1114

1035 M 2021 03070
14/04/2021 CRISTINA-ADRIANA

NEGREA
criptopedia TOTUL DESPRE
CRYPTO

1115
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1036 M 2021 03071
14/04/2021 S.C. BESMART TRADING

IMPORT EXPORT S.R.L.
marcosm 1115

1037 M 2021 03072 14/04/2021 SC SEREX SRL HERA 1116

1038 M 2021 03096
15/04/2021 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
WONDER SPRING 1118

1039 M 2021 03110 15/04/2021 PRODVINALCO SA MATELOT 1119
1040 M 2021 03111 15/04/2021 PRODVINALCO SA MONOPOL 1119

1041 M 2021 03114
15/04/2021 MADALINA-CRISTINA

COSTEA
evog 1119

1042 M 2021 03116
15/04/2021 BORODI CONSTRUCT

SELECT SRL
BCS 1120

1043 M 2021 03136
16/04/2021 S.C. MEDIA SAT S.R.L. MEDIA SAT Communications,

no limits
1120

1044 M 2021 03164 16/04/2021 SC UPGRADECENTER SRL Upgrade Academy Global 1121

1045 M 2021 03165
16/04/2021 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
Like fm 1122

1046 M 2021 03166
16/04/2021 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
Like fm 88.0 BUCURESTI 1123

1047 M 2021 03167 16/04/2021 ROXANA BLENCHE BlenChef 1124

1048 M 2021 03168
16/04/2021 MARCEL-NELU MARIAN MARIAN ADVENTURES N E

S W
1125

1049 M 2021 03194 19/04/2021 IOAN IONESCU-ANDREI INBITUINer 1125
1050 M 2021 03197 19/04/2021 SOFIA A ROMÂNIEI Principesa Sofia 1126
1051 M 2021 03198 19/04/2021 LICEUL TEORETIC ATLAS ȘCOALA ATLAS 1127
1052 M 2021 03200 19/04/2021 VALROM INDUSTRIE SRL Easy FONO 1127
1053 M 2021 03201 19/04/2021 ALEXANDRU BADAN TraLaLa 1133
1054 M 2021 03226 20/04/2021 PETRU-CRISTIAN ILIEŞ MUNCA DISTRUJE 1142

1055 M 2021 03241
20/04/2021 NATURPHARMA BULGARIA

EOOD
BENOCAN 1142

1056 M 2021 03272 21/04/2021 SANO VITA SRL SanoVita VARIETY MIX 1143
1057 M 2021 03273 21/04/2021 SANO VITA SRL SanoVita FRUIT SHOW 1144
1058 M 2021 03274 21/04/2021 SANO VITA SRL SanoVita FUN MIX 1145

1059 M 2021 03285
22/04/2021 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
BCR Financial Coach 1146

1060 M 2021 03323 22/04/2021 PET PRODUCT SRL m 1146
1061 M 2021 03324 22/04/2021 ALEXANDRU EGRI Muzicale 1149
1062 M 2021 03358 23/04/2021 BEVO ASSET HOLDING SA ZETBURGER 1151



 Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI:
ST 60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

2. LISTA CERERILOR DE MĂRCI
RESPINSE LA ÎNREGISTRARE
CONFORM LEGEII NR. 84/1998, 
REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT
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(210) M 2020 04605
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

TRAVERTIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

37. Servicii de construcții, Servicii de instalare
și de reparații, Extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 05152
(151) 23/07/2020
(732) DANTE STEIN, STR. PROF. ION

BOGDAN NR. 4-6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PARTIDUL
RE:START ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.18

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05627
(151) 11/08/2020
(732) SC H2O SPORTS DISTRIBUTION

SRL , CALEA DOROBANŢILOR
NR. 48, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

National Cable
Wakeboard League

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, costume din neopren
pentru schi nautic, căşti de baie, slipuri de
baie/pantaloni scurţi de baie, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, şepci (articole
pentru acoperirea capului), pălării, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, eşarfe pentru
cap, cămăşi cu mânecă scurtă, maieuri sport,
articole sport din jerseu, tricouri cu mânecă
scurtă, colanţi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
producţia de clipuri publicitare, marketing,
servicii de vânzare, prezentare de produse prin
intermediul comunicărilor media, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție,  conducte  rigide,  nu  din  metal, 
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron șibitum,
 construcții  transportabile,  nu  din  metal, 
monumente nemetalice.

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie  sau  de  uz  casnic,  materiale  de 
desen  şi  materiale pentru  artişti,  pensule, 
materiale didactice şi

educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi  pungi  pentru  ambalat  şi  împachetat, 
caracteretipografice, forme de tipar.

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate  de  terţi  pentru  a  satisface  nevoile 
persoanelor.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1194

scopuri de comercializare cu amănuntul,
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, organizarea de evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea spaţiului
publicitar, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea de competiţii
sportive, închiriere echipament pentru ski nautic,
furnizarea de facilităţi sportive, organizare de
jocuri si concursuri, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, servicii de instruire şi formare
în domeniul pilotajului şi ski nautic, organizare de
evenimente sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06192
(151) 02/09/2020
(732) CRISTIAN JUNC, STR. PREDEAL

NR. 12, BL. 2A, SC. C, ET. 3, AP.
23, JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BRUT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, coliere (bijuterii), bijuterii prețioase,
bijuterii emailate, bijuterii fantezie, medalioane
(bijuterii), lanțuri (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), camee
(bijuterii), perle (bijuterii), broșe (bijuterii),
bijuterii-pandantive, ace (bijuterii), amulete
(bijuterii), bijuterii cloisonne, bijuterii cu
diamante, insigne decorative (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), bijuterii de damă, bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din
plastic, accesorii pentru bijuterii, pietre sintetice
(bijuterii), bijuterii din aur, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru față, bijuterii de corp, bijuterii
pentru copii, cutii pentru bijuterii, bijuterii din
platină, pietre pentru bijuterii, închizători pentru
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, bijuterii

din metale neprețioase, bijuterii fabricate din
argint, imitații de bijuterii ornamentale, bijuterii
confecționate din aur, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
din metale semiprețioase, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii cu pietre prețioase,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, bijuterii
confecționate din cristal, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, broșe placate cu aur
(bijuterii), bijuterii confecționate din pietre
semiprețioase, bijuterii placate cu metale
prețioase, bijuterii din metale prețioase placate,
talismane (bijuterii) din metale comune, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
bijuterii fiind articole din metale prețioase.

───────

(210) M 2020 06196
(151) 02/09/2020
(732) MOSELLE BREST SRL, STR.

GHINZII, NR. 28, AP. 05, JUD.
BISTRITA-
NASAUD, BISTRIŢA, 420020,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

MOSELLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, pietre prețioase, perle
și metale prețioase și imitații ale acestora,
instrumente pentru măsurarea timpului, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
accesorii pentru păr (voaluri), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
din catifea, articole de îmbrăcăminte din mătase,
baticuri, bandane, bentițe de gât (părți de
articole de îmbrăcăminte), bentițe de protecție
pentru urechi, bentițe și manșete absorbante,
bentițe și manșete absorbante pentru tenis,
brâie (îmbrăcăminte), bretele pentru bărbați,
bretele de susținere pentru ciorapi, centuri
din materiale textile, centuri de piele, centuri
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din materiale textile (îmbrăcăminte), centuri
din piele sintetică, baticuri de pus pe cap,
bentițe antitranspirante, bentițe antitranspirante
pentru cap, bentițe cu protecții pentru urechi
(îmbrăcăminte), banderole pentru cap, căciuli
cu ciucuri, căciuli cu nod, eșarfă tubulară,
eșarfe de pus pe cap, eșarfe pentru cap,
fesuri, măști pentru dormit, manșoane de blană,
manșoane (îmbrăcăminte), pălării mici, pălării
pentru femei, toci (pălării), șaluri de pus pe cap,
șepci (articole de îmbrăcăminte), turbane, viziere
(șepci), viziere (articole de îmbrăcăminte), văluri
(îmbrăcăminte).
26. Accesorii decorative pentru îmbrăcăminte,
articole de cusut și articole decorative din
materiale textile, ace și ace cu gămălie pentru
entomologie, articole de păr (decorative, pentru
fixare și protetice), brelocuri (nu ca bijuterii sau
pentru chei, inele sau lanțuri), fructe, flori și
legume artificiale, agrafe de prins părul, agrafe
(accesorii pentru păr), ace pentru păr, ace
ondulate pentru păr, ace de păr ornamentale
pentru coafuri japoneze (kogai), ace de păr
ornamentale coreene (binyeo), ace de păr
orientale, ace de păr, ace de prins părul
(accesorii pentru păr), ace de prins părul, ace
de ondulat părul, accesorii pentru prins părul,
accesorii pentru cozi de cal și panglici pentru
păr, ace de fixare a meșelor false la spate
pentru coafura japoneză (tabodome), accesorii
pentru a răsuci pe păr, agrafe folosite la
ondularea părului, agrafe pentru păr, agrafe și
cleme de păr, articole de păr pentru coafuri
japoneze (kamishin), articole decorative pentru
păr, bandă adezivă pentru meșe pentru fixarea
unei meșe de cap, benzi elastice pentru
păr, benzi pentru păr, elastice pentru păr,
elastice de păr, elastic pentru prinderea părului,
clești (accesorii pentru păr), clame de păr,
funde pentru păr, mărgele, altele decât pentru
confecționarea bijuteriilor, mărgele, altele decât
pentru crearea de bijuterii, panglici (decoraţiuni)
de păr, ornamente pentru păr, ondulatoare
pentru păr, electrice şi neelectrice, altele decât
ustensile manuale, bentițe decorative pentru păr.

───────

(210) M 2020 06559
(151) 16/09/2020
(732) DISPECERAT CONSTANTA TAXI

S.R.L., STR. PESCARILOR NR. 69,
BL. FZ26, ET. 8, AP. 30, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CT taxi
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.12; 24.01.05
(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de transmitere de date printr-
o rețea de telecomunicații, servicii de
dispecerat, servicii de telecomunicații, servicii de
comunicații, trimiterea de mesaje, comunicaţii
prin telefoanele celulare, servicii de comunicații
telefonice pentru automobile, furnizare de
comunicații prin telefon, servicii de transmisie,
furnizare de comunicații prin radio, transmisie
electronică de date, comunicarea cu terminale
de computere și acces internet, radiocomunicații
mobile, servicii de rețele de radiocomunicații.

───────

39. Servicii de taxi, organizarea transportului cu
taxiul, transport de călători în taxi, furnizare de 
servicii  de  rezervare de  taxiuri  prin  aplicații 
mobile.
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(210) M 2020 06874
(151) 28/09/2020
(732) ECOELECTROM ENERGY SRL,

STR. ECHINOCTIULUI NR. 3,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050206,
ROMANIA

(540)

Furnizori de
independență energetică

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare,
surse de energie electrică (generatoare), mașini
generatoare de energie electrică continuă,
echipament pentru manipulare și manevrare
(maşini), echipament pentru măturare, curățare
și spălare (maşini), generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
pompe, compresoare și suflante (maşini), roboți
industriali, generatoare de curent, generatoare
de electricitate, foarfecă de descarcerare
(foarfece de salvare electrice), roboți de uz
industrial, roboți folosiți în industrie, motoare
de mașini, cu excepţia celor pentru vehicule
terestre, motoare de acționare electrice pentru
mașini, cu excepţia celor pentru vehicule
terestre, compresoare sub formă de piese de
mașini și motoare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
extinctoare, analizoare de energie electrică,
distribuitoare de energie electrică, amplificatoare

de energie electrică, întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare), cutii pentru alimentarea
cu energie electrică, prize de alimentare cu
energie electrică, blocuri de alimentare cu
energie electrică, unități de alimentare cu
energie electrică, fire de alimentare cu energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică neîntreruptă, aparate pentru diagnoza
instalațiilor de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de energie electrică,
aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică, surse
electrice de energie electrică de curent alternativ
(c.a.) și curent continuu (c.c.), aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, magneţi, materiale înregistrate,
cablaje electrice pentru automobile, cablaj
electric, circuite electronice, circuite integrate
electronice, circuite electronice logice, circuite
electronice pasive, circuite electronice de
memorie, conectoare pentru circuite electronice,
circuite electronice de control, circuite (electrice
sau electronice), circuite electronice care
conţin date programate, programe înregistrate
pe circuite electronice pentru aparate de
divertisment cu ecrane cu cristale lichide, carduri
de memorie cu circuite integrate utilizate pentru
a cântă la instrumente muzicale electronice,
invertoare fotovoltaice, celule fotovoltaice, celule
fotovoltaice calibrate de referință, module
fotovoltaice, module fotovoltaice solare, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, siguranțe
electrice, siguranțe fuzibile electrice, siguranțe
de contact (electrice), cutii de siguranțe electrice,
aparate de monitorizare a siguranței (electrice),
aparate și instrumente nautice.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare, asistență

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală, vehicule și mijloace de
transport, biciclete motorizate, camere de aer
(pentru vehicule motorizate pe două roți sau
biciclete), motoare pentru mașini de curse.
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în afaceri, management și servicii administrative,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție.

42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
testare, autentificare și controlul calității, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
proiectare, servicii IT, servicii tehnice în domeniul
producției de energie electrică și gaze naturale,
închiriere de bănci de încărcare pentru testare
de surse de energie electrică, proiectare și
dezvoltare de sisteme fotovoltaice, cercetare în
domeniul siguranței electrice.

───────

(210) M 2020 06889
(151) 29/09/2020
(732) MARIUS MATES, STR.

BUCURESTII NOI 20-28 , AP 18,
ETAJ 2, BUCURESTI, 012361,
ROMANIA

(540)
LICEENII.RO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06964
(151) 30/09/2020
(732) ANDREEA-MIHAELA

CERNIAVSCHI , STR.
DOBRESTILOR NR. 10, BL. D7, AP.
40, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410292, BIHOR, ROMANIA

(540)
Oradea Fashion Days/ Week

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Prezentări de modă în scopuri comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoțional.
41. Organizare de evenimente educative,
educație, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale.

───────

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
construcții și demolări de clădiri, servicii de
acoperirea conductorilor, amenajări interioare
ale birourilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, amplasare de cabluri, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, reparații sau
întreținere de generatoare de energie electrică,
service la aparate și instalații pentru generarea
de energie electrică, întreținere de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de generatoare de energie electrică,
întreținere, service și reparare de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
lucrări de construcții subterane legate de
cablajele electrice, servicii de cablaj electric,
instalare de celule și module fotovoltaice,
instalare și întreținere de instalații fotovoltaice,
construire de vase navale, reparare de filtre
pentru mașini, electromotoare și motoare,
recondiționarea mașinilor, a motoarelor și a
mașinilor de forță uzate sau parțial distruse.
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(210) M 2020 07158
(151) 07/10/2020
(732) SC ART AMBIANCE SRL, STR.

IOSIF COCEA, NR.16, SC.A, ET.
3, AP.12, JUD. BACĂU, BACĂU,
600198, BACĂU, ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Deserturi preparate (produse de cofetărie).
───────

Le Premier
Cofetarie - Patiserie



Tabel cu cererile de mărci respinse la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2020 04605 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL TRAVERTIN 1193

2 M 2020 05152
23/07/2020 DANTE STEIN PARTIDUL RE:START

ROMÂNIA
1193

3 M 2020 05627
11/08/2020 SC H2O SPORTS

DISTRIBUTION SRL
National Cable Wakeboard
League

1193

4 M 2020 06192 02/09/2020 CRISTIAN JUNC BRUT 1194
5 M 2020 06196 02/09/2020 MOSELLE BREST SRL MOSELLE 1194

6 M 2020 06559
16/09/2020 DISPECERAT CONSTANTA

TAXI S.R.L.
CT taxi 1195

7 M 2020 06874
28/09/2020 ECOELECTROM ENERGY

SRL
Furnizori de independență
energetică

1196

8 M 2020 06889 29/09/2020 MARIUS MATES LICEENII.RO 1197

9 M 2020 06964
30/09/2020 ANDREEA-MIHAELA

CERNIAVSCHI
Oradea Fashion Days/ Week 1197

10 M 2020 07158
07/10/2020 SC ART AMBIANCE SRL Le Premier Cofetarie -

Patiserie
1198



Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI: ST
60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32, 
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ, 
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Cei  interesaţi  pot  contesta deciziile  OSIM la Comisia de contestaţii 
din  OSIM  în  30  de  zile  de la  publicare.
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(210) M 2010 06613 (111)174440
(151) 16/09/2010
(732) BRAND LEADER SRL, STR.

CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, BDUL.
MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET. 7, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV

(540)

BRAND LEADER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrari de birou in domeniul consilierii
in proprietate industriala si intelectuala.
45. Consiliere in proprietate industriala,
inregistrare nume de domenii, consiliere in
proprietate intelectuala, servicii de monitorizare
in proprietate intelectuala, licente de proprietate
intelectuala, cumparare si vindere de drepturi de
proprietate intelectuala.

───────

(210) M 2011 05091 (111)174103
(151) 13/07/2011
(732) SC APA SI CANAL VOLUNTARI

GANEASA SA, STR. SG.
GHEORGHE DINCĂ NR. 19-21,
CAMERA 11-14, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

acvg

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.09;
01.15.15

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, aducţiunea
apei, distribuţie apă, colectare şi epurare ape
uzate.

───────

(210) M 2011 05577 (111)173781
(151) 01/08/2011
(732) SC SALBAC DRY SALAMI

SA, STR. ABATORULUI NR.
4, JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

BISTRIŢA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2011 06061 (111)174315
(151) 24/08/2011
(732) ROMTOX SALES GROUP

SRL, ŞOS. MIHAI BRAVU NR.
219, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMTOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, import export, lucrări de birou.

───────

(210) M 2011 07035 (111)174153
(151) 06/10/2011
(732) COLEGIUL MEDICILOR

VETERINARI DIN ROMANIA,
SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
105, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VETERINARIA PUBLICAŢIE
EDITATĂ DE COLEGIUL

MEDICILOR VETERINARI
DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase), caractere
tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2013 03967 (111)173999
(151) 07/06/2013
(732) SC PATISGAL SRL, STR. MILCOV

NR. 165, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800567, ROMANIA

(540)

Slimmm... bread

(531) Clasificare Viena: 29.01.07; 27.05.10
(591) Culori revendicate:maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Preparate făcute din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2013 04151 (111)174313
(151) 14/06/2013
(732) WENGER S.A., ROUTE DE BALE

63, 2800 DELEMONT, ELVEȚIA
(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR. NERVA

TRAIAN NR.12, BL M 37, SC.1, ET.1,
AP.1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 24.17.25;
24.01.25; 24.01.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Genţi pentru computere, carcase pentru
computere, huse pentru telefoane mobile,
calculatoare, carcase speciale pentru aparate
şi instrumente fotografice, ochelari de soare,
mouse (echipament de procesare a datelor),
încărcătoare pentru baterii electrice, memorii
pentru calculatoare, căşti protectoare pentru
sporturi.
18. Portbagaje pentru calatorii, ghiozdane
(geamantane), portofele, poşete, genţi pentru
sport, serviete, rucsacuri de şcoală, curele de
piele, umbrele, îmbrăcăminte pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încalţăminte, pălării, şosete,
manuşi (îmbrăcăminte), eşarfe, cizme pentru
sport, pantofi sport, îmbrăcăminte rezistentă la
apă, jachete (îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2013 04463 (111)174301
(151) 27/06/2013
(732) PANDILICA FLORIN IONUT, STR.

AJUSTORULUI NR. 10, BL. C1, ET.
5, AP. 23, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ "CLAUDIU FERARU",
STR. TEODOR ŞTEFĂNESCU NR.8,
ET.2, AP.4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMÂNIA, B

(540)

RESTAURANTUL DOMNESC
CURTEA DE ARGEŞ

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.03.17;
27.05.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea afacerilor, managementul
afacerilor, de franciză, şi anume furnizarea de
asistenţă tehnică în crearea şi / sau exploatarea
de restaurante, cafenele şi snack baruri, servicii
de vânzare cu amănuntul a alimentelor şi
băuturilor alcoolice şi nealcoolice.
43. Servicii de alimentaţie publica, restaurant,
cafenea, snack-bar, prestarea serviciilor de
restaurant, servicii de catering, servicii de
alimentaţie publică contractuale, prepararea si
servirea alimentelor si băuturilor, servicii de
cazare temporara.

───────

(210) M 2013 04828 (111)173650
(151) 10/07/2013
(732) STUPARU ILONA MARTA, B-

DUL MAREŞAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 9, BL. 5, SC. B,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011455, ROMANIA

(740) MARCI SI DESENE SRL, STR.
RADU VODA, NR. 22B, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040275

(540)

CLUBUL SPORTIV
Sensei DAN STUPARU

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 26.01.21;
26.01.14; 26.01.13; 26.01.05; 02.01.16;
02.01.08; 01.03.15; 01.03.02; 01.01.03

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), galben (pantone 116C), albastru
(pantone 301C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1208

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Materiale de instruire sau învăţământ,
publicaţii periodice, reviste, broşuri, produse din
hârtie şi carton imprimate.
25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte sport.
28. Articole de gimnastică şi sport necuprinse în
alte clase, jocuri, jucării.
40. Imprimare pe echipamente de arte marţiale,
kimonouri, haine produse de terţi.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2014 00506 (111)174122
(151) 27/01/2014
(732) TAKACS ATTILA, ALE. DRUM

NOU, NR. 4, JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADANYI ARPAD CSABA, STR.
TRAIAN NR. 29E, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, 510109

(540)

REALSPORT mai mult decât
sport www.realsport.ro

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 27.05.08;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2014 00799 (111)174064
(151) 07/02/2014
(732) IORDOC VICTOR VIRGIL, STR.

BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 22,
BL. A, ET. 1, AP. A4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SAFETY ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 27.05.08;
29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, gri, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de instruire (pregătire), servicii de
training individual de protecţie pentru lucru la
înălţime.

───────
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(210) M 2014 00806 (111)174077
(151) 07/02/2014
(732) SC MADYON TOP TURISM SRL,

STR. COL. KISS SANDOR NR.
102, JUDEŢUL BRAŞOV, SĂCELE,
ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL, STR. 9 MAI, NR. 4,
SC. D, AP. 3, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500209

(540)

3 STEJARI

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 05.03.02;
27.05.08; 27.07.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Crearea şi menţinerea de pagini web.
43. Restaurante, cafenele, servicii de bar,
cazare temporară inclusiv hoteluri, moteluri,
hosteluri, pensiuni, servicii de camping.

───────

(210) M 2014 00890 (111)174008
(151) 11/02/2014
(732) PUŞCAŞU CEZAR, STR.

GOVODARVA NR. 25, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL.
O2, SC. 3, ET. 5, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021453

(540)

ENZYMAX

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice.
───────

(210) M 2014 00937 (111)174251
(151) 12/02/2014
(732) ASOCIATIA ROMANA

IMPOTRIVA LEUCEMIEI, CALEA
BUCUREŞTILOR NR. 84, BL. 2-1,
SC. B, AP. 14, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
ÎMPOTRIVA LEUCEMIEI

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 09.01.10;
27.05.15; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────
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(210) M 2014 00947 (111)174355
(151) 13/02/2014
(732) ASOCIAŢIA INTERNATIONAL

ARTS INSTITUTE (IAI) -
INSTITUTUL INTERNATIONAL
DE ARTE (IIA), STR. SERG. MAJ.
FLOREA BLEJAN NR. 3, BL. 13,
SC. A, AP. 1, CAM. 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, *, ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51 SC. A ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI

(540)

institutul de arte

(531) Clasificare Viena: 27.05.09; 27.05.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2014 00985 (111)174003
(151) 14/02/2014
(732) TEATRUL DE ANIMAŢIE

ŢĂNDĂRICĂ, STR. G-RAL EREMIA
GRIGORESCU NR. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Conferinţele IDEEA -
Inovaţie, Dezvoltare,

Educaţie şi Evoluţie prin Artă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2014 01147 (111)174287
(151) 20/02/2014
(732) STAN CONSTANTIN, NEGRU

VODĂ NR. 2, BL. T1, SC. A, AP.
19, JUDEŢUL CONSTANŢA,
MANGALIA, ROMANIA

(540)

STANCOSAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice destinate tratamentului
leziunilor radiobiochimice.

───────

(210) M 2014 01162 (111)174237
(151) 20/02/2014
(732) POPESCU ADRIANA, STR.

VREJULUI NR. 21, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Bacio Di Moda
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.

───────

(210) M 2014 01318 (111)174305
(151) 26/02/2014
(732) ENJOBS HR SRL, UNGURAS NR.

102A, JUDEŢUL MARAMUREŞ,
COM. DUMBRĂVIŢA, 437151,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

HANUL CU POVEŞTI

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.08;
19.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor.
43. Restaurante, cazare temporară.

───────
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(210) M 2014 01321 (111)174306
(151) 26/02/2014
(732) SC ENJOBS HR SRL, NR.

102A, COMUNA DUMBRĂVIŢA,
JUDEŢUL MARAMUREŞ,
UNGURAS, 437151, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ENJOBS HR

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 05.01.01;
27.05.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2014 01491 (111)174154
(151) 05/03/2014
(732) SC TOTTEX IMPEX SRL, CALEA

CRÂNGAŞI NR. 23, BL. 13, SC.
1, ET. 7, AP. 28, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060338, ROMANIA

(540)

PAULINO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

24. Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă, feţe de masă.

───────

(210) M 2014 01567 (111)174151
(151) 29/04/2014
(732) CAMERA NOTARILOR PUBLICI

CONSTANŢA, STR. TRAIAN
NR. 35, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)

CAMERA NOTARILOR
PUBLICI CONSTANŢA

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.15;
05.13.04; 03.07.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Lucrări de birou.
───────
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(210) M 2014 01734 (111)174178
(151) 12/03/2014
(732) LA RUNDA COM SRL, ŞOS.

GIURGIULUI NR. 131, BL. 1, SC.
7, ET. 9, AP. 266, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VESELO SELO

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 27.05.08;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2015 00092 (111)174000
(151) 09/01/2015
(732) FOTBAL CLUB FCSB SA,

STR. DRUMUL LEORDENI NR.
106, GRUP SOCIAL - BIROURI
I, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882

(540)

FCSB

(531) Clasificare Viena: 01.01.25; 26.01.18;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, albastru
închis, roşu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2015 00094 (111)174001
(151) 09/01/2015
(732) FOTBAL CLUB FCSB SA,

STR. DRUMUL LEORDENI NR.
106, GRUP SOCIAL - BIROURI
I, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882

(540)

FCSB

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 01.01.25;
24.01.03; 24.01.05; 24.01.07; 24.01.15;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, albastru
închis, roşu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2015 00147 (111)174238
(151) 12/01/2015
(732) B.I.A. BOBERIS Ramona Nicoleta

PFA, STR. ALEEA SANDULEŞTI
NR. 5, BL. E15, ET. 7, AP. 39,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

innerko FRUMUSETEA
DIN INTERIOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.09;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Machete arhitecturale.
20. Obiecte de artă din lemn.
21. Obiecte de artă din sticlă.
36. Evaluări privind designul de clădiri.
42. Design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanţă în arhitectură, managementul
proiectelor arhitecturale, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
consultanţă profesională privind arhitectura,
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servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, servicii de design arhitectural,
întocmire de rapoarte arhitecturale, întocmirea
de planuri arhitecturale, realizarea de planuri
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală,
servicii de arhitectură de interior, servicii
de arhitectură şi inginerie, întocmire de
proiecte de arhitectură, design arhitectural
pentru decoraţiuni exterioare, design arhitectural
pentru decoraţiuni interioare, design arhitectural
pentru planificare urbană, servicii de arhitectur
ă privind dezvoltarea terenurilor, servicii
de design arhitectural pentru expoziţii,
servicii de arhitectură pentru proiectarea
de clădiri industriale, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale, servicii
de consultanţă în materie de planificare
arhitecturală, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spaţii de birouri, design vizual,
design grafic, design artistic comercial, design
pentru restaurante, design de mobilier, design
de produs, design de broşuri, design pentru
magazine, proiectare (design) de restaurante,
design interior pentru magazine, proiectare
(design) de puburi, servicii de design textil,
proiectare (design) de birouri, design de centre
comerciale, proiectare (design) de cluburi,
proiectare (design) de băi, proiectare (design) de
clădiri, servicii de design comercial, proiectare
(design) de bucătării, design pentru unităţi
sportive, artă grafică şi design, proiectare
(design) de magazine, proiectarea (designul)
spaţiului interior, servicii de design pentru
restaurante, design de clădiri de birouri,
design de mobilier de birou, design grafic
asistat de calculator, servicii de design interior
pentru magazine, servicii de design privind
interioarele magazinelor, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, servicii de design
interior şi exterior, servicii de design interior
pentru buticuri, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design)
de cluburi, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii pentru designul de clădiri
industriale, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii de proiectare (design) de
centre comerciale, servicii de design grafic
pentru suprafeţe vitrate, servicii de design
de mobilier pentru interiorul navelor, servicii
de consultanţă în materie de design interior,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
aeronavelor, servicii de design de mobilier pentru
interiorul clădirilor, servicii de design de materiale
textile pentru mobilier, consultanţă profesională
privind designul de bucătării la comandă, servicii
de design interior bazat pe principiile feng shui,

proiectare (design) de turnuri de birouri cu
mai multe etaje, design de imagini grafice şi
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
servicii de design interior şi servicii conexe
de informare şi consiliere, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor şi a
mobilierului pentru design interior, servicii de
infromare privind combinaţiile de culori, vopsele
şi mobilier pentru design interior, servicii de
informare privind combinaţiile de culori, vopsele
şi mobilier pentru designul de exterior.
44. Servicii de arhitectură peisageră, proiectare
(design) de grădini, design de grădină şi
peisagistic.

───────

(210) M 2015 00544 (111)174312
(151) 28/01/2015
(732) SC SUPERCARD SOLUTIONS &

SERVICES SRL, BD. GENERAL
VASILE MILEA NR. 2H, ET. 1, CAM.
3 ŞI 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MY CARD

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 09.07.01;
09.07.25; 11.01.03; 11.01.04; 11.03.02;
11.03.04; 15.01.23; 19.01.03; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1807C), albastru (pantone 280 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────
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(210) M 2015 00976 (111)174356
(151) 16/02/2015
(732) SC THE HOUSE OF ENGLISH

SRL, STR. ING. ANGHEL SALIGNY
NR. 118, BL. 1D, SC. 2, AP. 34,
JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
800488, ROMANIA

(540)

The House of English

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.02;
07.01.24

(591) Culori revendicate:roşu, verde, mov,
albastru, portocaliu, turcoaz, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2015 01002 (111)174102
(151) 13/02/2015
(732) ENTERTAINMENT BUSINESS

DEVELOPMENT (EBD) SRL,
CALEA FLOREASCA NR. 246 B,
SPAŢIUL COMERCIAL UNITATEA
NR. (2F-000) ÎN PROMENADA ÎN
FLOREASCA CITY, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

trickshot bowling/restaurant

(531) Clasificare Viena: 21.03.01; 26.01.06;
27.05.09; 27.05.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2015 01081 (111)174068
(151) 17/02/2015
(732) SC MANICOS SRL, STR. DRUMUL

TABEREI NR.37, BL.Z43, AP 64,
SC. A, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VERRE DE NATURE
98% natural
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(531) Clasificare Viena: 05.03.02; 05.07.05;
27.05.08; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor, care contin mimim 98%
componente naturale.

───────

(210) M 2015 01082 (111)174069
(151) 17/02/2015
(732) SC MANICOS SRL, STR. DRUMUL

TABEREI NR.37, BL.Z43, AP 64,
SC. A, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VERRE DE NATURE
98% vegetal

(531) Clasificare Viena: 05.03.02; 05.07.07;
27.05.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor care contin minim 98%
componente vegetale.

───────

(210) M 2015 01181 (111)174310
(151) 19/02/2015
(732) SC ASI NATURE SRL, STR.

CONSTANTIN NOICA NR. 7, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

VURPĂR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Brânză topită, brânză albă, brânză scursă,
brânză cu mucegai, brânză cu ierburi, creme
de brânză, amestecuri de brânză, brânză de
oaie, brânză proaspătă de vaci, brânză cu pastă
moale, preparate cu brânză de ţară, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate la
gătit.
32. Sucuri, sucuri de legume (băuturi), amestec
de sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, băuturi din fructe şi sucuri de fructe.

───────

(210) M 2015 01201 (111)174081
(151) 20/02/2015
(732) SC MAAN MUSIC STUDIO SRL,

VILA 25, JUDEŢUL CONSTANŢA,
MAMAIA, 900001, ROMANIA

(540)

BAROQ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, servicii al căror scop esenţial
este divertismentul, amuzamentul sau recreerea
indiviziilor, organizarea şi susţinerea concertelor,
servicii de compoziţii muzicale, divertisment
radiofonic, divertisment televizat, producţia de
muzică, producţie de filme pe benzi video,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
producţia de spectacole, servicii de studio-uri de
înregistrare.

───────
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(210) M 2015 01216 (111)174060
(151) 20/02/2015
(732) PREDESCU IOANA, ŞOS.

IANCULUI NR. 4, BL. 113A, SC.
B, ET. 10, AP. 84, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, BD.
DECEBAL, NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET.
3, AP. 30, SECT.3., BUCURESTI

(540)

ABLEHUB

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
172C), gri (pantone 432C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2015 01269 (111)174246
(151) 24/02/2015
(732) SC PALALOGA CARNPREP

RESITA SRL FILIALA BOCSA,
STR. BINISULUI NR. 1, JUDEŢUL
CARAŞ-SEVERIN, BOCŞA,
ROMANIA

(540)

PALALOGA

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Prelucrarea materialelor.

───────
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(210) M 2015 01358 (111)174136
(151) 26/02/2015
(732) KMG ROMPETROL SRL, PIAŢA

PRESEI LIBERE NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER,
ET. 5, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

rompetrol getting further

(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 1797
C), portocaliu (Pantone 151 C), galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini articificale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngraşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi, folosiţi
în industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distributie a apei şi
instalaţii sanitare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2015 01359 (111)174135
(151) 26/02/2015
(732) KMG ROMPETROL SRL, PIAŢA

PRESEI LIBERE NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER,
ET. 5, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

rompetrol ajungi mai departe

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.02;
05.05.21

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 1797
C), portocaliu (pantone 151 C), galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini articificale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi, folosiţi
în industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
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11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distributie a apei şi
instalaţii sanitare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2015 01383 (111)174114
(151) 27/02/2015
(732) TRANDAFIR CRISTIAN COSTEL,

STR. VATRA LUMINOASĂ NR.
60, BL. 1, SC. C, AP. 65, ET.
4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

instalromania

(531) Clasificare Viena: 24.15.11; 24.15.17;
27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────

(210) M 2015 01414 (111)174162
(151) 28/02/2015
(732) RADU ILIE MARIAN, STR. BICAZ

NR. 6A, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)

Awake Enjoy it!

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 29.01.12;
26.11.13; 26.01.18

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea.

───────

(210) M 2015 01478 (111)174194
(151) 03/03/2015
(732) DACIN SARA - DREPTURI DE

AUTOR IN CINEMATOGRAFIE
SI AUDIOVIZUAL - SOCIETATEA
AUTORILOR ROMANI DIN
AUDIOVIZUAL, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 102-104, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DACIN SARA - Drepturi De
Autor In Cinematografie

Si Audiovizual -
Societatea Autorilor

Romani din Audiovizual
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2015 01480 (111)174195
(151) 03/03/2015
(732) DACIN SARA - DREPTURI DE

AUTOR IN CINEMATOGRAFIE
SI AUDIOVIZUAL - SOCIETATEA
AUTORILOR ROMANI DIN
AUDIOVIZUAL, STR. MIHAI
EMINESCU NR. 102-104, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DS DACIN SARA

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentu
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2015 01527 (111)174177
(151) 04/03/2015
(732) TORGE PAULA DANA, STR.

IUSTIN MARSIEU, NR. 12, JUD.
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

Nimbus

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.08
(591) Culori revendicate:maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
şi de vacanţă.

───────

(210) M 2015 01629 (111)174015
(151) 09/03/2015
(732) AKKORD GROUP SRL, STR.

MOZART WOLFGANG AMADEUS
NR. 31, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550224, ROMANIA

(540)

Klass messzeuge
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(531) Clasificare Viena: 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric.

───────

(210) M 2015 01681 (111)174006
(151) 10/03/2015
(732) SC CITY HOTEL & LOUNGE SRL,

STR. LIPSCANI NR. 18, ET. 1,
CAM. 4, JUDEŢUL OLT, SLATINA,
ROMANIA

(540)

CITY hotel Slatina

(531) Clasificare Viena: 26.04.08; 26.04.18;
27.05.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu,
negru, bleu, turquoise, alb, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2015 01726 (111)174004
(151) 11/03/2015
(732) SC INTERSTAR CHIM SA, BD.

BASARABIA 256, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena: 19.01.01; 19.07.07
(591) Culori revendicate:portocaliu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire.

───────
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(210) M 2015 01740 (111)174307
(151) 11/03/2015
(732) SC ELAN TRIO SRL, STR.

RAKOCZI FERENC NR. 90,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089,
COVASNA, ROMANIA

(540)

93Elan

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (pantone 361
C), alb, negru (pantone black C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, îngheţată comestibilă, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase, animale vii,

fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Afumarea alimentelor, congelarea
alimentelor, tăierea animalelor, conservarea
alimentelor şi a băuturilor, dezodorizarea aerului,
stoarcerea fructelor.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, restaurante cu autoservire,
bufete cu autoservire, cafenele, restaurante cu
servire rapidă.

───────

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, în special administrarea afacerilor
comerciale ale unui lanţ de unităţi comerciale
pentru desfacerea mărfurilor alimentare, cum
sunt magazinele, magazinele universale,
magazinele cu autoservire, hipermarketurile
şi galeriile comerciale, lucrări de birou,
prezentare produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzare, informaţii pentru
afaceri comerciale, prezentarea şi vânzarea
de produse în magazine proprii, prezentarea
produselor prin toate mijloacele pentru vânzarea
cu amănuntul pentru terţi, comercializare en-
gross şi en-detail, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de bunuri,
permiţând în mod convenabil consumatorilor să
vadă şi să cumpere, în magazine, la standuri sau
pe bază de comandă prin postă, internet sau prin
alte mijloace de comunicatii.
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(210) M 2015 01965 (111)174050
(151) 18/03/2015
(732) SC EUROPEAN FOOD SA, COM.

DRĂGĂNEŞTI NR. 41, JUDEŢUL
BIHOR, PANTASESTI, 417250,
ROMANIA

(540)

BERE BUNĂ ŞI BANI GHEAŢĂ

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2015 02201 (111)174086
(151) 27/03/2015
(732) FUNDATIA CORNELIU COPOSU,

STR. MĂMULARI 19, PARTER, AP.
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Corneliu Coposu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2015 02250 (111)174045
(151) 10/04/2015
(732) SC RINGIER ROMANIA SRL, B-

DUL DIMITRIE POMPEIU NR.
6, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LIBERTATEA MAGAZIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 26.04.18;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru azur
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2015 02348 (111)174021
(151) 03/04/2015
(732) DOFTOREANU IULIAN, STR.

EREMIA GRIGORESCU NR. 664,
JUDEŢUL BRAŞOV, HARMAN,
ROMANIA

(540)

FERMA LU' TATICU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2015 02386 (111)174265
(151) 06/04/2015
(732) SC DRL GYN CENTER SRL,

BDUL. TRANSILVANIA NR. 29,
JUDEŢUL ALBA, ALBA IULIA,
ROMANIA

(540)

GYNLIFE

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, mov, lila, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii ginecologice, examinare
ginecologică de frotiu Papanicolau, servicii
medicale, servicii de analize medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de îngrijiri
medicale.

───────

(210) M 2015 02461 (111)174262
(151) 08/04/2015
(732) BUCIUMANA SRL, NR. 110,

JUDEŢUL MARAMUREŞ,
BUCIUMI, 437335, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

BUCIUMANA

(531) Clasificare Viena: 07.01.13; 09.01.10;
27.05.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, gheaţă,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), condimente.

───────
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(210) M 2015 02532 (111)174117
(151) 10/04/2015
(732) CONSTANTIN-DRAGOŞ GHEBAN

, STR. OPANEZ, NR. 19, BL. 79
BIS, SC. 2, ET. 3, AP. 35, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA
ANA-MARIA GIURCA , STR.
FOIŞORULUI NR. 13, BL. F8C,
SC. 2, ET. 2, AP. 124, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
HOSSU CRISTIAN-VOICU, STR.
TOPORAŞI NR. 31, BL. 1, SC.
C, ET. 6, AP. 104, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Brainier Online
Testing Solution

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.04.16;
26.11.07; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, de cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor. (Solicităm protecţie

pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
42. Programare computerizată, duplicarea
programelor de computer, consultanţă de
software computerizat, design de software
pentru computer, instalarea de software
pentru computere, mentenanţă software-
urilor de computer, actualizarea software-
urilor de computer, analiză software-ului de
computer design pentru sistemele de computer,
consultanţă în software de computer, conversia
datelor pentru programe de calculator şi
date (nu convertire fizică) găzduirea site-
urilor web, instalarea software-ului computerizat,
crearea şi mentenanţa website-urilor pentru
alţii, mentenanţa software-urilor de program
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă, servicii de motoare
de căutare pe lnternet, închiriere a software-
ului de computer, închirierea serverelor
web, cercetare şi dezvoltare pentru alţii,
servicii de motoare de căutare pe internet,
închirierea serverelor web, design de software
pentru computere, închirierea software-urilor
de computere, actualizarea software-ului de
computere.

───────
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(210) M 2015 07850 (111)174011
(151) 25/11/2015
(732) SC TOP TRUCK GEAR SRL,

STR. DRUMUL DN NR. 65B,
KM4+850, PAV. ADM., ET. 1, CAM.
1, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, STR. SOCULUI
NR. 51D, COMUNA CORBEANCA,
JUDEŢ ILFOV, SAT PETREŞTI

(540)

TOPbearings

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 26.02.05;
26.07.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.08;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru,
galben, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Inserţii pentru rulmenţi, rulmenţi cu bile pentru
patinele cu role in-line, rulmenţi cu bile pentru
patine cu rotile, monturi pentru rulmenţi, rulmenţi
cu bile, carcase de rulmenţi, rulmenţi cu ace,
rulmenţi pentru maşini, rulmenţi pentru motoare,
unităţi de rulmenţi pentru roţi, rulmenţi cu bile
pentru skateboard, inele cu bile pentru rulmenţi,
rulmenţi cu role pentru maşini, bucşe pentru
calarea lagărelor cu rulmenţi, cutii de rulmenţi
(piese pentru maşini), console de susţinere
pentru rulmenţi radiali, lagăre cu rulmenţi (piese
de maşini), rulmenţi cu role (piese de maşini),
inserţii pentru rulmenţi (piese pentru maşini),
rulmenţi şi bucşe (piese de maşini), rulmenţi
pentru dispozitive de fixare cu ax.
35. Asistenţă şi consultanţă privind
comercializarea produselor terţilor, servicii de
marketing, promovare şi publicitate pentru
produsele terţilor, servicii de comercializare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de
piese de schimb pentru maşini, utililaje şi
echipamente industriale, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata al produselor terţilor
prin intermediul magazinelor de prezentare şi
al magazinelor online, expoziţii comerciale şi

servicii expoziţionale cu scop comercial şi
publicitar.

───────

(210) M 2015 07851 (111)174013
(151) 25/11/2015
(732) SC MATSAN SRL, STR. BETHLEN

GABOR NR. 6, JUDEŢUL BIHOR,
VALEA LUI MIHAI, ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, STR. SOCULUI
NR. 51D, COMUNA CORBEANCA,
JUDEŢ ILFOV, SAT PETREŞTI

(540)

1000mester

(531) Clasificare Viena: 04.05.05; 14.07.01;
20.01.05; 27.05.01; 27.07.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────
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(210) M 2016 04062 (111)174007
(151) 06/06/2016
(732) SC ZASH PRODUCT SRL, STR.

DR. DIMITRIE DRĂGHIESCU
NR. 10, SECTOR 5, BUCURESTI,
050579, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SOCULUI, NR.51D, SAT PETRESTI,
JUD. ILFOV, COM. CORBEANCA

(540)

BEANS & DOTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2016 06541 (111)174010
(151) 29/09/2016
(732) K-EVENT SOLUTIONS S.R.L.,

STR. ITALIANA NR. 21, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 020974 , ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L. , CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5
, 050726 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PADURILE REGALE

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 05.01.16;
25.01.13; 26.01.16; 26.04.18; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decoraţiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu decoraţiuni festive,
marketing pentru evenimente, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizare şi realizare de evenimente
publicitare, organizare şi coordonare de
evenimente promoţionale de marketing pentru
terţi.
41. Consultanţă în materie de planificare de
evenimente speciale, angajare de artişti scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment,
în reţele online şi pe internet, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
şi sportiv, organizare de evenimente de
recreere, organizare de divertisment pentru
nunţi, producţie audio şi video şi fotografie,
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fotografie, înregistrări pe benzi video (filmare),
proiecţie de filme video.
43. Spaţii pentru festivităţi şi facilităţi temporare
de birouri şi reuniuni, furnizare de spaţii special
amenajate pentru banchete şi evenimente
sociale pentru ocazii speciale, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naştere, servicii de catering,
servicii de catering în exterior, servicii de catering
pentru spaţii special amenajate pentru târguri şi
expoziţii, servicii de catering pentru săli spaţii
special amenajate pentru expoziţii, servicii de
catering pentru spaţii special amenajate pentru
conferinţe, servicii de catering pentru centre de
conferinţe, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
consultanţă în domeniul cateringului, oranizare
de recepţii pentru nunţi (mâncare şi băutură),
organizare de recepţii pentru nunţi (spaţii).

───────

(210) M 2016 08070 (111)174009
(151) 25/11/2016
(732) COMUNA ZETEA, STR.

PRINCIPALĂ NR. 272, JUDEŢUL
HARGHITA, ZETEA, ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, STR. SOCULUI
NR. 51D, COMUNA CORBEANCA,
JUDEŢ ILFOV, SAT PETREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.01.18;
24.01.13; 07.01.06; 05.01.01; 01.07.06;
01.03.17; 01.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 01825 (111)173692
(151) 20/03/2017
(732) BHS BIO INNOVATION SRL,

ŞOSEAUA BRĂILEI KM. 7,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, *

(540)

ECO BIO HUMUS
"Cu aplicarea prevederilor art.23 din Legea 84/1998,

republicată pentru denumirile "eco", "bio" şi
"humus" din conţinutul mărcii ECO BIO HUMUS"

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, roz, alb,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Fertilizatori lichizi, fertilizatori pentru plante,
fertilizatori humici.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1230

(210) M 2017 03336 (111)174012
(151) 18/05/2017
(732) PASCUT MARIUS RARES, STR.

BUCUREŞTI NR. 80, AP. 12,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400613, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. SOCULUI, NR.51D, SAT
PETRESTI , COM. CORBEANCA.,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CARIERE JURIDICE Înclină
balanţa în favoarea ta!

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 17.03.02;
26.01.16; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

de muncă pentru personalul care ocupă posturi
generale administrative, anunţuri clasificate,
difuzare de anunţuri, difuzarea de anunţuri
publicitare şi anunţuri comerciale, difuzare
de anunţuri publicitare, producţie de material
publicitar şi anunţuri publicitare, compilare de
anunţuri publicitare pentru utilizare pe Internet.
42. Dezvoltare software, programare şi
implementare, servicii de găzduire, software
ca şi serviciu şi închiriere de software,
proiectare şi dezvoltare de software pentru
baze de date electronice, creare de software,
dezvoltare de software pentru terţi, servicii de
personalizare de software, design şi dezvoltare
de software, proiectare de software, scriere
şi actualizare de software de calculator,
proiectare la comandă de pachete de software,
software ca serviciu (SaaS), servicii de
consultanţă pentru software, consultanţă în
domeniul software-ului de securitate, proiectare,
creare şi programare de pagini web, servicii
de proiectare şi programare informatică,
digitalizarea documentelor (scanare), găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice (ASP), şi anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi.
45. Servicii juridice, cercetări juridice, consiliere
juridică, compilare de informaţii juridice,
servicii de informaţii juridice, furnizarea de
informaţii juridice, servicii de consultanţă juridică,
intermediere în proceduri juridice, pregătirea
de rapoarte juridice, consultanţă pentru afaceri
juridice personale, furnizare de informaţii în
domeniul juridic, servicii de cercetare de
informaţii juridice, servicii de pregătire a
documentelor juridice, consultanţă oferită de
experţi pentru problemele juridice, licenţierea de
baze de date (servicii juridice), servicii juridice
legate de drepturile de proprietate intelectuală,
furnizarea de informaţii cu privire la servicii
juridice, acordare de licenţe pentru software de
calculator (servicii juridice), acordare de licenţe
pentru programe de calculator (servicii juridice),
servicii de informare, consultative şi de
consultanţă referitoare la probleme juridice,
gestionarea şi exploatarea drepturilor de
proprietate industrială şi a drepturilor de autor,
prin licenţiere în folosul altor persoane (servicii
juridice).

───────

clase:
35. Publicitate, administraţie comercială,
recrutare de personal, servicii de recrutare,
publicitate pentru recrutare de personal, servicii
de consultanţă în recrutare, servicii de
intermediere de recrutare de personal, servicii
de recrutare pentru personal de asistenţă la
birou, consultanţă în domeniul recrutării de
asistenţi în domeniul juridic, pregătire de anunţuri
publicitare, plasarea de anunţuri publicitare
pentru terţi, realizare de anunţuri publicitare
pentru terţi, compilare de anunţuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de Internet,
plasarea forţei de muncă, recrutare şi plasarea
forţei de muncă, servicii de potrivire la un loc
de muncă, servicii de consiliere şi consultanţă
privind plasarea forţei de muncă, servicii de
recrutare a 
personalului şi agenţii de ocupare a forţei de
muncă, servicii de agenţii de ocupare a forţei
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(210) M 2017 04821 (111)174019
(151) 21/07/2017
(732) SC PATISGAL SRL, STR. MILCOV

NR. 165, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, 800567, ROMANIA

(540)

PÂINEA PĂDURARULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, drojdie, praf de
copt.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2017 07261 (111)174095
(151) 09/11/2017
(732) CEBIS International SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 222, ET. 3,
SECTOR 6 , BUCUREȘTI, 060016,
ROMANIA

(540)

REHYDROL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terților a
produselor: farmaceutice, medicamente,
suplimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice de uz medical (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2018 04860 (111)174309
(151) 24/07/2018
(732) MARIA NEGRU, STR. VARNITA

NR. 24A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CRYSTAL STUDIOS

(531) Clasificare Viena: 17.02.01; 17.02.02;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru,
gri, roz, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 06776 (111)174087
(151) 15/10/2018
(732) TUNARI CASE CONCEPT SRL,

STR. 1 DECEMBRIE NR. 144-148,
LOT 1, PARTER, COMUNA
TUNARI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

TUNARI CASE CONCEPT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 06777 (111)174088
(151) 15/10/2018
(732) TUNARI CASE CONCEPT SRL,

STR. 1 DECEMBRIE NR. 144-148,
LOT 1, PARTER, COMUNA
TUNARI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

TUNARI case concept

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
354C), albastru (Pantone 299C), gri
(Pantone 403C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2018 07251 (111)174150
(151) 30/10/2018
(732) TECHNOPORT SRL, STRADA:

EPISCOP MARTON ARON,
NUMAR: 13, BL.C1, SC.1, AP.5,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041256, ROMANIA

(540)

PRO BRIGHT

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 21.03.21;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, galben,
portocaliu, roşu,

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive.

───────
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(210) M 2018 08498 (111)174208
(151) 17/12/2018
(732) BENIAMIN KIRA, STR. PARIS

NR. 13, AP. 4, LOC. SATU MARE,
JUDEȚUL SATU MARE, SATU
MARE, 440073, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

BK Ben Kafe

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 05.03.13;
05.07.01; 24.01.05; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Preparate făcute din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, înghețată, miere, sirop
de melasă, cafea, ceai, cacao, ciocolată, băuturi
pe bază de cafea cu lapte, ciocolată cu lapte,
cafea, cacao, ciocolată, amestecuri continând
cafea, ceai, cacao, ciocolată, preparate pentru
făcut cafea, ceai, cacao și ciocolată, preparate
folosite ca înlocuitori pentru cafea, ceai, cacao,
ciocolată, malț și preparate din malț pentru
băuturi, băuturi pe bază de orz cu aromă de
lămâie.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terților a
produselor proprii și a produselor unor terți
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, prin diferite forme de comerț, inclusiv
virtual, servicii de export-import, servicii oferite
de lanț de magazine.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producția de emisiuni
TV, furnizarea de publicații electronice,
nedescărcabile, organizare de evenimente în
scopuri culturale sau educaționale.

43. Servicii de restaurante, servicii de
alimentație publică (bufete-expres, cafe-baruri,
snack-uri, cafenele, ceainării, cofetării, patiserii,
bistrouri), servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2018 08668 (111)174319
(151) 21/12/2018
(732) LUIZA ROTARIU, CALEA GRIVIŢEI

NR. 212, BL. J, SC. H, ET. 7, AP.
29, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ANA-MIHAELA DUINU, STR.
ELOCINŢEI NR. 22, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Joie de infinit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 00063 (111)174349
(151) 29/01/2019
(732) CHINA TOBACCO HUNAN

INDUSTRIAL CO., LTD., SECTION
3, WANJIALI MIDDLE ROAD 188,
CHANGSHA, YUHUA DISTRICT,
HUNAN, CHINA

(740) CABINET M. OPROIU - CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NISE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 24.17.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și
trabucuri, ţigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tutun, tutun de mestecat, tutun
de prizat, trabucuri, țigări, țigarete, ierburi
pentru fumat, cutii pentru tutun de prizat,
muștiucuri pentru țigări, pipe de tutun, cuțite
pentru trabucuri, mașini portabile pentru rularea
țigărilor, muștiucuri pentru suporturile de țigări,
filtre pentru țigări, instrumente de curățat pipele
de tutun, rafturi/suporturi pentru pipele de tutun,
nu din metale prețioase, borcane/recipiente de
tutun, nu din metale prețioase, chibrituri, cutii
de chibrituri, scrumiere pentru fumători, pietre
pentru aprindere, hârtie de țigări, tabachere,
hârtie absorbantă pentru pipele de tutun, pungi
cu tutun, brichete pentru fumători, țigări care
conțin înlocuitori de tutun, nu în scopuri
medicale, țigări electronice, soluții lichide pentru
țigările electronice, vaporizatoare orale pentru
fumători, recipiente cu gaz pentru brichete,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
utilizare în țigările electronice, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru tutun.

───────

(210) M 2019 00561 (111)173560
(151) 31/01/2019
(732) S.C. DEEP FOREST FEST S.R.L.,

STR. GENERAL MAGHERU NR.
23, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DEEP forest fest

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.03.01; 27.03.11;
29.01.03; 05.01.05; 05.01.16

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1235

(210) M 2019 01319 (111)174205
(151) 25/02/2019
(732) AXIVEN DISTRIBUTION S.R.L.,

CALEA BUCUREŞTILOR NR.
305A4, TARLA 6, PARCELA 57,
LOT NR.4, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ , STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MINOS Gustul de altădată

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Peşte, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou, cu
excepţia serviciilor privind produsele din carne,
păsări de curte şi vânat, extracte din carne.

───────

(210) M 2019 03755 (111)174029
(151) 20/05/2019
(732) KAROLY COMSERV SRL,

RESTAURANT CAPRA NEAGRĂ,
JUDEŢUL BRAŞOV, POIANA
BRAŞOV, 500001, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MEXIROS

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.04;
24.01.01; 09.07.17; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
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miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 05547 (111)174236
(151) 30/07/2019
(732) SC SMART ROM PRODAX SRL,

STR. DOMNIȘORI NR. 9, BL. 12F,
SC. A, AP. 3, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, 100400, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Smart Rom Prodax
SISTEME DE SECURITATE

PAZA SI PROTECTIE
În conformitate cu art. 23 din Legea

nr.84/1998 republicată,conform adresei nr.
1030966/11.12.2019, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: SISTEME

DE SECURITATE PAZĂ ŞI PROTECŢIE.

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;
03.01.24; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Instalare de sisteme de securitate.
42. Securitate, protecție și reconstituire IT.
45. Servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, consultanță în materie
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii prestate
de un agent de securitate pentru clădiri,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății
și persoanelor, servicii de securitate pentru

protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2019 05990 (111)174121
(151) 20/08/2019
(732) GEEA.DOC S.R.L., STR.

GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 80, MANSARDA, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

geea.com

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.08; 24.13.01

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Platformă ca serviciu (PaaS), software ca
serviciu (SaaS).
44. Servicii medicale clinice, îngrijire medicală.

───────
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(210) M 2019 06458 (111)174038
(151) 09/09/2019
(732) SMART BUSINESS &

TECHNOLOGIES SOLUTIONS
SRL, STR. BICAZ NR. 1-5,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

EVconnect

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
15.09.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Autovehicule electrice.
───────

(210) M 2019 06646 (111)174005
(151) 18/09/2019
(732) EXCLUSIV PROMOTION SRL,

STR. PADES NR. 14, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Erotica

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
deschis, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2019 06748 (111)174017
(151) 24/09/2019
(732) SC AVI-GIIS SRL, COM.

MIHĂIEŞTI, JUD. VÂLCEA, SAT
STUPAREI, 247388, VALCEA,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COCOŞUL DE SUB MUNTE

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 24.15.01;
24.15.11; 27.05.02; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de târguri cu scop cultural şi
educativ, organizarea de festivaluri şi expoziţii
de obiecte şi artă populară (divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizare de festivaluri cu
specific culinar popular (divertisment).

───────

(210) M 2019 06769 (111)173998
(151) 20/09/2019
(732) PepsiCo, Inc., ANDERSON HILL

ROAD 700, PURCHASE, 10577,
NEW YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PIATRĂ FOARFECĂ HÂRTIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, carne de pasăre de curte,
carne de vânat, extracte din carne, fructe si
legume conservate, uscate si gătite, jeleuri
comestibile, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
lactate, uleiuri si grăsimi comestibile, sosuri
pentru gustări, brânzeturi, iaurt, nuci comestibile,
fructe cu coajă lignificată
procesate, semințe preparate, batoane
alimentare pe bază de nuci, amestecuri de
fructe si nuci preparate, cipsuri de cartofi, cipsuri
crocante de cartofi, aperitive pe bază de cartofi,
aperitive pe bază de soia, cipsuri de soia, gustări
pe bază de fructe, cipsuri din fructe, cipsuri
din yucca, carne de vită preparată, pastramă
din carne de vită, șorici de porc umflat, salate
de legume, fructe şi legume tartinabile, gustări
şi cipsuri pe bază de legume, gustări gata
preparate care conţin în principal cartofi şi
cipsuri, fructe cu coaja lemnoasă, produse din
nuci, seminţe, fructe, legume sau combinaţii ale
acestora, gustări şi paste tartinabile pe bază de
legume.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
zahăr, orez, tapioca, sago, făină, preparate pe
bază de cereale, pâine, produse de patiserie,
dulciuri (produse de cofetărie), înghețată, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, cereale,
semințe de cereale procesate, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, biscuiţi săraţi, cipsuri taco, cipsuri tortilla,
cipsuri pe bază de făină, cipsuri pe bază de
cereale, gustări pe bază de cereale, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane de
cereale şi batoane energizante, gustări pe bază
de orez, chipsuri de orez, chipsuri crocante de
orez, biscuiţi săraţi din orez, orez expandat,
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turte din orez, gustări din porumb, porumb
prelucrat, floricele de porumb, porumb prăjit,
gustări din porumb expandat, gustări pe bază
de mălai, gustări extrudate care conţin mălai,
pâine indiană, covrigei, müsli, batoane pe bază
de musli, semințe de cereal, procesate, batoane
pentru gustări conţinând un amestec de cereale,
nuci şi fructe uscate (produse de cofetărie),
sosuri salsa, sosuri, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), gustări pe bază de
müsli, gustări gata preparate care conţin în
principal semințe de cereale, porumb, cereale
sau combinaţii ale acestora.

───────

(210) M 2019 07097 (111)173566
(151) 04/10/2019
(732) S.C. HACIENDA CAFÉ S.R.L., SAT

VACANTA ZONA BAZAR, SPAŢIUL
A1, PARTER, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

nor CLOTHING

(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie

pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07279 (111)174204
(151) 11/10/2019
(732) ALLIANCE HEALTHCARE

ROMANIA S.R.L., STR. AMILCAR
C. SANDULESCU NR. 7, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060859, ROMANIA

(540)

FARMEXPERT

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 26.11.13;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 07964 (111)173672
(151) 07/11/2019
(732) DOCAMED CLINIC SRL,

STR. LEBEDEI 11, COMUNA
CORBEANCA, SAT OSTRATU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HOPE. MEDICAL CLINIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.11.25

(591) Culori revendicate:auriu, bleumarin,
verde, rosu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, cu excepția specialităților
psihiatrie și psihologie, servicii de îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2019 08551 (111)174308
(151) 29/11/2019
(732) LAURENTIU DANIEL TIGAU,

CALEA PLEVNEI NR. 141, BL.
3, ET. 3, AP.11, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060001, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA FERARU CLAUDIU .,
STR. CONSTANTIN DANIEL, SECTOR
1, 010632, BUCUREŞTI, RO, .,
ROMANIA

(540)

Y-muno
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare pentru oameni şi
animale.

───────

(210) M 2020 00201 (111)174342
(151) 14/01/2020
(732) ACRONYM DESIGN SRL,

BULEVARDUL DECEBAL NR. 2,
BIROUL 201, JUDEȚUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

VICII & DELICII Salon de
vinuri și gastronomie

(531) Clasificare Viena: 24.09.08; 24.01.01;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:crem
(HEX=#e3ae7d)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare.

───────
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(210) M 2020 00204 (111)173561
(151) 15/01/2020
(732) SC TOP PMU CONFERENCE

SRL, STR. 23 AUGUST NR. 213A,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

A&I Schendel

(531) Clasificare Viena: 26.01.06; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru

persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00206 (111)173562
(151) 15/01/2020
(732) SC TOP PMU CONFERENCE

SRL, STR. 23 AUGUST NR. 213A,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PMU events

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:mov, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 00313 (111)174232
(151) 20/01/2020
(732) STELIAN MILU, STR. AVIATOR

STEFAN PROTOPOPESCU
NR. 2, BL. 24, SC. B, ET. 1, AP.
24, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ACADEMIA COPIILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 02.05.02;
02.05.03; 02.05.08; 02.05.24; 01.05.05;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
galben, verde, portocaliu, turcoaz,
negru, maro, magenta, bleu, roz, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 00377 (111)174073
(151) 22/01/2020
(732) The Healthy Cake SRL, STR.

STADIONULUI NR. 4A, JUD.
CLUJ, FLORESTI, 480270, CLUJ,
ROMANIA
Florina Cristina Kallo, STR.
FLORILOR NR. 105, JUD. CLUJ,
FLORESTI, 480270, CLUJ,
ROMANIA
Diana Maria Nasaudean, STR.
EDGAR QUINT NR. 12, BL. 32,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
440100, CLUJ, ROMANIA

(540)

The Healthy Cake

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 08.01.16;
02.09.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse de patiserie.
───────
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(210) M 2020 00690 (111)174234
(151) 31/01/2020
(732) SC PRISACA TRANSILVANIA

SRL, STR. MARGINASA NR. 43,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SIROPEL FERICIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, suplimente
alimentare, alimente şi substanţe dietetice
adaptate pentru uz medical pentru copii şi
bebeluşi.

───────

(210) M 2020 01163 (111)174318
(151) 17/02/2020
(732) S.C. LAGUNA ALBASTRA S.R.L.,

STR. REPUBLICII NR. 51, BL. B,
AP. 8, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

transmec
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 01467 (111)173534
(151) 25/02/2020
(732) GRUPA MASPEX Sp. z.o.o. Sp. k.,

LEGIONOW 37 STREET, 34-100,
WADOWICE, POLONIA, .

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC 4, ET. 2, AP.127, SECT.1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TYMBARK VITAMIN WATER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32.  ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01826 (111)174375
(151) 06/03/2020
(732) IRINA-MIHAELA NISTOR, SPL.

UNIRII NR. 45, BL. M15, SC. 1, ET.
4, AP. 18, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Jos eticheta

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 01954 (111)173653
(151) 10/03/2020
(732) IONUT GAOTA, STR.

DOBROGEANU GHEREA NR.
93, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CULTURALITY

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02422 (111)174314
(151) 09/04/2020
(732) SC ISTOAN DENT SRL, STR. I.C.

BRĂTIANU NR. 17, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

T Centrul de Implantologie
TRANSILVANIA

La data de 05.11.2021, cu adresa nr. 1032808,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.

23 alin (1) din Legea 84/1998, republicata,
declara ca nu invoca un drepr exclusiv asupra

denumirii Centrul de Implantologie TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.21; 27.05.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde( Pantone 360
C); albastru (Pantone 301 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2020 02429 (111)174207
(151) 10/04/2020
(732) S.C. CENTURY TRADE S.R.L.,

BLD. INDEPENDENŢEI NR. 13B,
BL. AC2. SC. A, ET. 3, AP. 12,
JUDEŢ PRAHOVA, LOC. PLOPENI,
PLOPENI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Alomag.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02673 (111)174014
(151) 27/04/2020
(732) S.C ONITRADE LTD S.R.L, STR.

VASILE CONTA NR. 30, JUD. IASI,
IASI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)

SAFE CARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
24.01.03; 26.04.03; 24.17.02

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 02675 (111)174016
(151) 27/04/2020
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA NR. 30, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)

RELIGHT TECHNOLOGY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 02915 (111)174138
(151) 07/05/2020
(732) AUTOCOM ONLINE SRL, STR.

HORIA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN NR.
5, JUDEŢ ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AUTOCOM ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, ,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03177 (111)174335
(151) 14/05/2020
(732) LIVEMUSEART SRL, STR.

DRUBETA NR. 91, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018

(540)

LiveMuseArt Academy
Books Competitions

Events Magazine Shop
În conformitate cu art. 23 din legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 1034531/24.11.2020,

solicitantul prin mandatar nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirilor: Academy
Books Competitions Events Magazine Shop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 22.01.10; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, alb,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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(210) M 2020 03535 (111)174080
(151) 28/05/2020
(732) Bredent Medical Romania SRL,

BDUL MIRCEA VODA NR. 21D, ET
1, APT 1.1, SECTOR 3
, BUCURESTI, 030667, ROMANIA

(540)

fast & fixed tv
broadcast your smile

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz (PANTONE
211C), albastru (PANTONE 2718C), alb
(HEX #ffffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Implanturi dentare.
───────

(210) M 2020 03544 (111)174123
(151) 28/05/2020
(732) S.C. PROFIHAIRSHOP

DISTRIBUTIE S.R.L., STR. CALEA
SURII MICI NR. 39, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET GREAVU DOINA MARIANA,
STR. C. NOICA , BL. 2, SC. B, AP.
21, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550169,
SIBIU, ROMANIA

(540)

profihaircare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse profesionale şi neprofesionale de
cosmetică, respectiv: creme, truse machiaj,
apă micelară, apă parfumată, săpun, arome,
lapte demachiant, măşti de înfrumuseţare,
rujuri, extrase din plante, grăsimi, colagen,
pastă de dinţi, benzi pentru albirea dinţilor,
geluri pentru masaj, produse pentru bronzare,
produse pentru protecţie solară, pudră de talc,
preparate pentru ras, parfumerie, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale, antiperspirante, odorizante,
depilatoare, săruri de baie, loţiuni pentru
păr, respectiv: balsamuri, şampoane, coloranţi,
fixativ, nuanţator, ondulatoare şi produse pentru
unghii, respectiv: lac de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, unghii false, produse de
fumigaţie, creioane pentru sprâncene, dischete
de bumbac pentru demachiere, şerveţele
impregnate pentru demachiere.
25. Articole de îmbrăcăminte, respectiv: lenjerie
de corp, pijamale, capoate, tricouri, pantaloni,
paltoane, jachete, pelerine, cămăşi, cravate,
articole de încălţăminte şi pentru acoperirea
capului, piese de îmbrăcăminte pentru sporturi,
respectiv: schi, ciclism, moto-ciclism, fotbal,
judo, karate, gimnastică, balet.
36. Afaceri imobiliare, management imobiliar,
evaluări imobiliare, activitate de broker imobiliar,
servicii de agenţie imobiliară, închirierea
bunurilor imobiliare (birouri), colectare chirii,
administrare de imobile (clădiri), oferirea de
informaţii în domeniul asigurărilor, consultanţă în
asigurări, brokeraj de asigurări.
39. Transport, ambalare, împachetare,
depozitare, livrare de produse/mărfuri, închiriere
de depozite.
44. Servicii pentru igienă şi frumuseţea omului,
servicii de manichiură şi pedichiură, de depilare
cu ceară, de masaj, de medicină alternativă, de
terapie fizică, de aromoterapie, servicii de saună,
de solar, de saloane de coafură, de SPA.

───────
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(210) M 2020 03670 (111)174018
(151) 17/06/2020
(732) CASA STIL INTERNATIONAL SRL,

STR. CORALILOR NR. 105, ET. 1
AP. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BUCOVINA
CARBUNI NATURALI
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1006108/03.03.2021, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
"BUCOVINA" şi "CARBUNI NATURALI".

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 01.01.02;
24.01.11; 27.05.02; 27.05.24

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
7620C), alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Cărbuni (combustibil).
───────

(210) M 2020 03821 (111)174082
(151) 09/06/2020
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COMUNA VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ECO NATURA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Pavaj, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice,
dale din marmură, dale de piatră, dale din
beton, dale nemetalice pentru construcții, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale de piatră
naturală, dale și plăci din piatră naturală,
rigole (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
rigole, trepte de scări nemetalice, elemente de
construcție din beton, elemente din beton pentru
pavat, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente prefabricate de construcții, din
beton, elemente din beton splitate, elemente
din beton antichizate, jardiniere (de zidărie),
jardiniere din beton, blocuri de zidărie, garduri
nemetalice, stâlpi de gard nemetalici, panouri
de gard nemetalice, grinzi de gard nemetalice,
stâlpi de gard, din materiale nemetalice,
țăruși pentru garduri, nu din metal, placare
nemetalică pentru fațade, materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, plăci pentru placare (nemetalice),
panouri (nemetalice) pentru placare pereți,
panouri de placare din materiale nemetalice.

───────
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(210) M 2020 03966 (111)174066
(151) 11/09/2020
(732) VIRGIL MELNIC, STR. ACA DE

BARBU 1, SC. 1, AP. 11, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300255, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Cartea All Inclusive
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16.  Hârtie, tipărituri, fotografii/desene (tipărite).

───────

(210) M 2020 04719 (111)174206
(151) 08/07/2020
(732) PRODUCĂTORGAZON S.R.L.,

STR. GEORGE VALENTIN
BIBESCU NR. 11, AP. U.I.7, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ProducatorGazon.ro
La data de 16.02.2021, cu adresa nr.1004412,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.
22 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii ProducatorGazon.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.11.01; 05.11.11

(591) Culori revendicate:verde inchis
( Pantone #3c684b), verde deschis
(Pantone #619b26), maro (Pantone
#3332e0d, Pantone #3b320a), verde
(Pantone #81c004, #a8d700, #57a506,
#4f9b00, #a0e900, #63b400, #3f6600,
#5b9304), maro (Pantone #9b9782),
verde (Pantone #60b000, #3c8200,
#2c4000)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură şi silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
27. Covoare, carpete, preşuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoserilor
existente, carpete agățate pe pereți (nu din
materiale textile).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe şi
semințe brute și neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băutură pentru animale,
malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 04829 (111)174398
(151) 10/07/2020
(732) SORIN RUGINĂ, STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 15, BL.
C7, SC. 2, ET. 1, AP. 27, JUDEȚUL
GALAȚI, MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

REPERUL
(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;

27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde (Pantone

568C, Pantone 2258C, Pantone
2424C), albastru (Pantone 7463C),
roșu, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Servicii de telecomunicaţii.
───────

(210) M 2020 04900 (111)173635
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SVAITER DORNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
svaiţer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04906 (111)173556
(151) 15/07/2020
(732) INSTITUTUL EST EUROPEAN DE

SANATATE A REPRODUCERII,
STR. MOLDOVEI NR. 1, JUD.
MUREŞ, TARGU MURES, 540493,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Virtual Contraceptive
Consultation (ViC)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de instruire computerizată, furnizare
de cursuri de educație continuă în domeniul
asistenței medicale, servicii de educație
universitară, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală.

───────

(210) M 2020 04928 (111)173636
(151) 16/07/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA ,

STR. ION SLĂTINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Tara Dornelor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte și produse lactate, inclusiv cașcaval,
șvaițer, brânză topită.

───────
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(210) M 2020 04933 (111)174214
(151) 16/07/2020
(732) MARIN COSTEA, STR. MACILOR

NR. 7, JUDETUL HARGHITA,
TOPLITA, HARGHITA, ROMANIA

(540)

MARGO software

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04961 (111)173666
(151) 16/07/2020
(732) NICOLAE OGÂRCIN,

BULEVARDUL EROILOR DE LA
TISA NR. 10-12, SCARA C, AP 6,
JUD. TIMIS, , TIMIȘOARA, 300576,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

StartUP Career
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1006113/03.03.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "StartUP Career".

(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 24.15.07;
26.11.11; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#005cff, HEX=#00f2ff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 04992 (111)174285
(151) 17/07/2020
(732) MEDICRIS SRL, STR. MIHAI

VITEAZUL NR.14, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410095, BIHOR,
ROMANIA

(540)

CENTRU DE
RECUPERARE ReHUB

La data de 26.01.2021, cu adresa nr. 1002268,
solicitantul, in conformitate cu art. 22 alin

(1) din Legea 84/1998, republicata, declara
ca nu invoca un drept exclusiv asupra

denumirii CENTRU DE RECUPERARE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.20

(591) Culori revendicate:roz, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii ale clinicilor medicale.

───────
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(210) M 2020 05091 (111)174293
(151) 21/07/2020
(732) MIHAI CIPRIAN DAVID, ALEEA

LUPENI NR. 13, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE VEST,
BUCUREŞTI, 011141, ROMANIA

(540)

SUPER FRESH
La data de 05.02.2021, cu adresa nr. 1003433,
solicitantul, in conformitate cu art. 22 alin (1) din

Legea 84/1998, republicata, declara ca nu invoca
un drept exclusiv asupra denumirii SUPER FRESH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.11.03

(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX #00a585), verde deschis (HEX
#8dc63f)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Legume proaspete, roşii, lăptucă, ardei,
spanac, castraveţi, ierburi de grădină, cartofi,
dovlecei, toate acestea proaspete.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de catering, servicii oferite de restaurant
şi restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări snack-bar.

───────

(210) M 2020 05119 (111)173592
(151) 22/07/2020
(732) OLIVIA-GEORGIANA ILIE, BD.

CAMIL RESSU NR. 24, BL. A7BIS,
SC. 1, ET. 6, AP. 26, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Ii Româneşti Ii
româneşti tradiţionale

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1005643/26.02.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: Ii Româneşti Ii româneşti tradiţionale.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 25.01.13; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1E1621), roşu (HEX #D32023),
galben (HEX #FFED00), albastru (HEX
#1C4787)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 05125 (111)173584
(151) 22/07/2020
(732) SC HEINRIG IMPEX SRL

FILIALA BUCURESTI, STR.
SABINELOR NR. 104 A, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GERMAN HOUSE
IMPORTED QUALITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare pentru cosmetice, produse de
parfumerie și de înfrumusețare, detergenți,
odorizanți, produse de curățenie și de
dezinfectare, decorațiuni pentru casă, obiecte
de artă, figurine, regruparea în avantajul terților
de cosmetice, produse de parfumerie și de
înfrumusețare, detergenți, odorizanți, produse
de curățenie și de dezinfectare, decorațiuni
pentru casă, obiecte de artă, figurine, pentru
a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de magazin fizic, distribuire de materiale
publicitare şi anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru

vânzarea cu amănuntul şi ridicata, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri publicitare, servicii de import-export,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de cercetare și informații
în domeniul afacerilor, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul și ridicata
în legătură cu produse de parfumerie și de
înfrumusețare, cosmetice, detergenți, odorizanți,
produse de curățenie și de dezinfectare,
decorațiuni pentru casă, obiecte de artă, figurine,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
prin rețele informatice în legătură cu produse
de parfumerie şi de înfrumusețare, cosmetice,
detergenți, odorizanți, produse de curățenie
și de dezinfectare, decorațiuni pentru casă,
obiecte de artă, figurine, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul și ridicata pentru produse
de parfumerie și de înfrumusețare, cosmetice,
detergenți, odorizanți, produse de curățenie și
de dezinfectare, decorațiuni pentru casă, obiecte
de artă, figurine, lucrări de birou și studii de
marketing pentru produse de parfumerie și de
înfrumusețare, cosmetice, detergenți, odorizanți,
produse de curățenie și de dezinfectare,
decoratiuni pentru casa, obiecte de artă, figurine,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul și ridicata,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de intermediere
comercială, oferirea de inforrnații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor si serviciilor: servicii de comenzi online
computerizate pentru vânzarea de produse cu
ridicata și cu amănuntul referitoare la produse
de parfumerie și de înfrumusețare, cosmetice,
detergenți, odorizanți produse de curățenie și
de dezinfectare decorațiuni pentru casă, obiecte
de artă, figurine, toate produsele comercializate
provenind din Germania.

───────
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(210) M 2020 05133 (111)173667
(151) 22/07/2020
(732) MIHAI ALEXANDRU CACOVEANU

, STR. INGINER NICOLAE
TEODORESCU NR. 43, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Asociația Nevoia de Educație
Prezent! pentru viitor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
20.07.02

(591) Culori revendicate:albastru, turcuaz,
roșu, alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, materiale de desen și
materiale pentru artişti, materiale didactice și
educative, folii de plastic pentru documente, folii
și pungi pentru ambalat și împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05135 (111)174290
(151) 22/07/2020
(732) MIHAELA-RALUCA PALIGORA ,

STR. IZBICENI NR. 113, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013254, ROMANIA

(540)

TERASA RESTAURANT
DOMENIUL 7 SCARI

La data de 03.02.2021, cu adresa nr.
1002267, solicitantul, in conformitate cu art.
22 alin (1) din Legea 84/1998, republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii TERASA RESTAURANT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
furnizare de alimente și băuturi (servicii de
alimentație publică).

───────
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(210) M 2020 05148 (111)174400
(151) 23/07/2020
(732) S.C. BELUGA FARM GRUP

S.R.L., COMUNA SARULESTI,
CVARTAL 29, PARCELA 716,
CAMERA 5, JUDEŢ CALARASI,
SAT SARULESTI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA SRL,
B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

BUNĂCIUNI de Săruleşti
Bucurii cu gust de la

BELUGA FARM GRUP

(531) Clasificare Viena: 01.05.23; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2020 05159 (111)173588
(151) 23/07/2020
(732) RWR TRADE SRL, STR.

RĂZBOIENI NR. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400260, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SELFY SPUMĂ ACTIVĂ
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1004115/12.02.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "SPUMĂ ACTIVĂ" .

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Spumă activă de spălare şi curăţare a
autovehiculelor, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire a autovehiculelor, soluţii
pentru îndepărtarea petelor, detergenţi auto,
lichide pentru curăţarea parbrizului şi a altor
componente auto.

───────

(210) M 2020 05170 (111)174124
(151) 23/07/2020
(732) ROMAQUA GROUP S.A., STR.

CARPAȚI NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 535300, HARGHITA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SURSELE BORSEC

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1005576/26.02.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "de Săruleşti".
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Ape minerale și gazoase, apă lithia
(bogată în litiu), apă minerală (băuturi), apă
carbogazoasă, ape de masă, ape de izvor, ape
(băuturi).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broșuri și material tipărit),
distribuire de anunțuri publicitare, distribuire de
eșantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoționale, distribuție
de fluturași, broșuri, materiale tiparite și
mostre în scop publicitar, distribuție și
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate și marketing, servicii de
publicitate pentru promovarea vânzările de
băuturi: analiza de afaceri, cercetare și servicii
de informare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de

comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare, toate
acestea în legătură cu produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, aranjamente (organizarea) de
călătorie, ambalarea și depozitarea mărfurilor:
ambalare de produse în containere, ambalarea
produselor, depozitare de produse, depozitare
temporară de livrări, depozitare și livrare
de bunuri, servicii de etichetare, servicii de
îmbuteliere, servicii de împachetare și ambalare,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, transport
și depozitare, împachetare și ambalare de
bunuri, transport, transport și livrare de bunuri,
ambalarea mărfurilor, servicii de livrare a
mărfurilor, servicii de manevrare și transport de
mărfuri, servicii de manipulare a mărfii de import
și export, servicii de transport și expediție de
mărfuri, transport de mărfuri, colectare, transport
și livrare de produse, expediere de mărfuri,
reexpediere de mărfuri: ridicare de mărfuri,
servicii de distribuție, servicii de expediere,
servicii de transport, servicii de transport
comercial de mărfuri, servicii de urmărire a
mărfurilor, toate acestea în legătură cu produsele
din clasa 32.

───────

(210) M 2020 05178 (111)173668
(151) 23/07/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Complex
de fermenți biliari

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1005163/23.02.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "Complex de fermenți biliari".
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(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
02.09.25

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
galben, roșu,

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

(210) M 2020 05203 (111)173669
(151) 24/07/2020
(732) IULIAN GHIORGHIȘOR, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 69, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Bumbac absorbant / vată absorbantă,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, plasturi adezivi / leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicale /
leucoplasturi pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, săpun antibacterial,
preparate pe bază de vitamine, vată pentru
scopuri medicale, preparate de sterilizare,
supozitoare, pansamente chirugicale, apă
termală, prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreţii, produse farmaceutice, antibiotice,
antiseptice, supresante ale apetitului pentru
scopuri medicale, pilule pentru suprimarea
apetitului, ceai anti-astmatic, scutece pentru

35. Publicitate.
───────

bebeluşi, scutece-chiloţel pentru bebeluşi,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bicarbonat de sodiu pentru scopuri farmaceutice,
scoarţe pentru scopuri farmaceutice, preparate
pe bază de bismut pentru scopuri farmaceutice,
subnitrat de bismut pentru scopuri farmaceutice,
casete pentru scopuri farmaceutice, brom pentru
scopuri farmaceutice, tampoane pentru alăptat,
perniţe pentru protecţia monturilor, preparate
bronhodilatatoare, catechu pentru scopuri
farmaceutice, capsule pentru medicamente,
substanţe caustice pentru scopuri farmaceutice,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru tratarea mucegaiului, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, colagen pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, cremă de tartru
pentru scopuri farmaceutice, creozot pentru
scopuri farmaceutice, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, digestive pentru scopuri farmaceutice,
dezinfectanţi, pansamente, medicale, corn de
secară pentru scopuri farmaceutice, elixire
(preparate farmaceutice), febrifuge, esteri
pentru scopuri farmaceutic, eteri pentru
scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru scopuri
farmaceutice, plasturi pentru ochi de uz medical,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, ceaiuri din
plante pentru scopuri medicinale, extracte
din plante pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, cloral hidrat
pentru scopuri farmaceutice, imunostimulante,
compoziţii pentru sugari, alifii, laxative,
suplimente dietetice pe bază de seminţe de in,
lemn dulce pentru scopuri farmaceutice, loţiuni
pentru scopuri farmaceutice, magnezie pentru
scopuri farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, scoarţă de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, șampoane
medicamentoase, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, medicamente pentru
ameliorarea constipaţiei, medicamente de
uz uman, apă de roiniţă pentru scopuri
farmaceutice, zahăr din lapte pentru scopuri
farmaceutice / lactoză pentru scopuri
farmaceutice, pastă de dinţi medicinală,
suplimente nutritive, pastile pentru scopuri
farmaceutice / tablete pentru scopuri
farmaceutice.

FARMACIA ”SFINȚII
ARHANGHELI”

───────
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(210) M 2020 05204 (111)173673
(151) 24/07/2020
(732) IULIAN GHIORGHIȘOR, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 69, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CENTRUL MEDICAL
”SFINȚII ARHANGHELI

MIHAIL ȘI GAVRIIL”

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Furnizarea de informaţii ştiinţifice, servicii de
laboratoare ştiinţifice, cercetare medicală, studii
clinice.
44. Servicii de îngrijire a sănătăţii, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii spitaliceşti, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic şi tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, îngrijire medicală, consiliere
farmaceutică.

───────

(210) M 2020 05205 (111)173674
(151) 24/07/2020
(732) IULIAN GHIORGHIȘOR, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 69, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CLINICA MEDICALĂ
”SFINȚII ARHANGHELI”

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1005897/02.03.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: CLINICA MEDICALĂ.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Furnizarea de informaţii ştiinţifice, servicii de
laboratoare ştiinţifice, cercetare medicală, studii
clinice.
44. Servicii de îngrijire a sănătăţii, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii spitaliceşti, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic şi tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, îngrijire medicală, consiliere
farmaceutică.

───────

(210) M 2020 05208 (111)173572
(151) 24/07/2020
(732) IV AESTHETIC CLINIC S.R.L.,

ALEEA RAMNICU VALCEA NR.
20-22, CAMERA 3, ET. 1, AP.
1-3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

iV aesthetic CLINIC

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.17; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de analize medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de consultanță
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legate de servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2020 05246 (111)173675
(151) 27/07/2020
(732) DOUANE GROUP SRL, STR.

PRIGORIILOR NR. 1, CAM. 3,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032852,
ROMANIA

(540)

e-locks www.e-locks.ro
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1004423/16.02.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: e-locks

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Sisteme de control al accesului (electrice),
conectori electrici pentru terminale, încuietori
electrice.

───────

(210) M 2020 05374 (111)173555
(151) 31/07/2020
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL

SRL, STR. DIVERTISMENTULUI
NR. 1, ETAJ 2, CAMERA 2, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

THE BOX - CITY WAREHOUSE
În conformitate cu art. 22

al Legii nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1007009/11.03.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: CITY WAREHOUSE.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 15.01.01; 26.05.12

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb,
gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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DEDIU
, STR. VASILE ALECSANDRI,
BLOC 55, AP. 23, JUD. VRANCEA,
ADJUD , 625100, VRANCEA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L. , CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5
, 050726 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Adjud Zonă
INFORMAȚII LOCALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 26.04.16; 26.11.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
alb, albastru, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(210) M 2020 05437 (111)173600
(151) 05/08/2020
(732) MITZUU MEDIA SRL, STR. AVRIG

NR. 24, BL. P19, SC. A, ET. 1,
AP. 6, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

MITZUU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv online,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printrun
site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe

(210) M 2020 05417 (111)174386
(151) 03/08/2020
(732) NICOLAE

La data de 02.03.2021, cu adresa nr.1005899,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.
22 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii INFORMAȚII LOCALE

38. Furnizarea accesului la conţinuț, pagini de
internet și portaluri, comunicare de date prin
mijloace de telecomunicații, comunicare de date
prin mijloace electronice, buletine informative
computerizate (telecomunicaţii), comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
furnizarea accesului la pagini web, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare de
programe de televiziune, servicii de difuzare
referitoare la televiziunea prin protocol de
internet (IPTV).
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în scopuri culturale și educative, organizare de
evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de petreceri, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de serbări
în scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
organizare de spectacole în scopuri de
divertisment, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de activități
culturale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și pregătire
de expoziții în scopuri de divertisment,
organizarea de activități recreative destinate
studenților, organizarea de baluri, organizarea
de demonstrații în scopuri recreative,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de spectacole culturale,
organizarea spectacolelor, planificare și
coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu

întrebări și răspunsuri (quiz), servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de maestru de
ceremonii, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de montaj de divertisment lejer, organizarea de
turnee sub formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 05467 (111)174329
(151) 04/08/2020
(732) APHRODITA SRL, NR. 109/A,

JUDEŢUL MUREŞ, IBĂNEŞTI
PĂDURE, 547329, MUREȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SOVATA
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1006475/08.03.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumiriI: "SOVATA".

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 25.01.06;
24.01.10; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
verde, crem

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Bere și produse de bere, bere blondă, brună,
arămie, roșie, bere nefiltrată, bere de grâu, bere
din malț, bere fără alcool, băuturi pe bază de
bere.

───────

(210) M 2020 05511 (111)173676
(151) 06/08/2020
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040152,
ROMANIA

(540)

MOBEXPERT HORECA
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei nr.
1005691/26.02.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: HORECA

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.19

(591) Culori revendicate:gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor în domeniul horeca.
43. Servicii de unități de cazare în hoteluri
și pensiuni, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de alimentație
publică, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi.

───────

(210) M 2020 05529 (111)173677
(151) 06/08/2020
(732) IONUT DORIN TEGLAS

SERBANOIU, STR. FREDERIC
CHOPIN NR. 8, SC. B, AP.
31, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, 010641, ROMANIA

(540)

BAIA DE PLANTE
SAPUN DE ADA KALEH

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Săpun (nu medicinal).
───────

(210) M 2020 05552 (111)173591
(151) 07/08/2020
(732) S.C. CONFORT CONSTRUCT

MGA S.R.L., ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 142, BL. 4, SC. 2, ET. 5,
AP. 60, CAMERA 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Influence Restaurant & more

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Băuturi pe bază de lapte de migdale, piure
de mere, aranjamente din fructe procesate,
chiftele din brânză de vaci, crochete, fructe
glazurate, falafel, amestecuri cu conținut de
grăsimi pentru feliile de pâine, icre de pește
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preparate, produse alimentare pe bază de peste,
fructe înăbușite, salată de fructe, chipsuri din
fructe, humus, pastă de ficat, piftie din carne,
băuturi din lapte, cu conținut predominant din
lapte, băutură din lapte si fructe (milk shake),
inele de ceapă, murături, chiftele din cartofi,
găluște pe bază de cartofi, cârnați, cârnați
în aluat, pateuri, turtițe de tofu, piure de
tomate, legume gătite, legume procesate, fructe
procesate, omletă, rulouri de varză umplute cu
carne, carne procesată, pește procesat.
30. Produse de cofetărie cu migdale, sos de
mere (condiment), biscuiţi, fursecuri, pâine,
chifle din pâine, torturi, prăjituri, sandvișuri cu
brânză, băuturi din ciocolată cu lapte, spume de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi
din cafea cu lapte, produse de cofetărie, porumb
copt, cremă din ouă și lapte, sosuri pentru salată,
colțunași pe bază de făină, sandvișuri de hot dog,
înghețată, maioneză, plăcintă cu carne, sosuri
pentru carne, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, plăcinte, pizza, budinci
preparate, sosuri, profiterol, cornuri, pateuri cu
ciocolată, cremă de zahăr ars, tarte, băuturi pe
bază de ceai.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant.

───────

(210) M 2020 05561 (111)174387
(151) 07/08/2020
(732) AGMI S.R.L., BD. MATEI BASARAB

NR. 89, BL. MB 14, SC.A, AP. 4,
ET. 1, JUD. IALOMITA, SLOBOZIA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAMERA 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

AGMI LIDER ÎN HALE
SEMIROTUNDE

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1005251/23.02.2021 , solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii LIDER ÎN HALE SEMIROTUNDE.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.11.02; 26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Materiale de construcții și elemente din
metal pentru construcţii, cadre metalice,
acoperișuri metalice, țesături metalice, structuri
metalice, șarpante metalice, silozuri metalice,
construcții metalice, magazii (construcții)
metalice, cadre metalice (construcții), acoperiri
metalice, cadre spațiale metalice, cadre
structurale din metal pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), componente
de construcții (metalice) sub formă de plăci,
componente metalice fabricate pentru fundații
de clădiri, componente din metal pentru
construirea fațadelor, construcții cu structuri
metalice, console (din metal), console metalice
(construcții), fațade din metal, foi metalice
pentru acoperișuri, garduri și panouri metalice,
îmbrăcăminte metalică pentru construcții,
învelitori metalice pentru acoperișuri, grinzi
metalice, grinzi din oțel, grinzi de fier sau oțel,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1264

grinzi din metale comune pentru construcții,
grinzi de construcții (metalice), materiale de
construcție din oțel, materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale de
construcții (metalice) sub formă de foi, materiale
de construcții (metalice) sub formă de plăci,
materiale metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru acoperișuri, materiale metalice
pentru edificare și construcții, panouri metalice,
pardoseli metalice, rigole metalice de scurgere,
rame metalice pentru construcții, stâlpi de metal
(părţi de construcție), secțiuni profile metalice,
structuri din oțel, structuri din metal pentru
acoperișuri, table metalice pentru acoperișuri.

───────

(210) M 2020 05585 (111)174172
(151) 10/08/2020
(732) S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L., ȘOS.

PĂCURARI NR. 140, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHULUI NR. 29, BL. B5, SC.A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TONMIR TIGLA
METALICA SIMETRIC

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1004680/18.02.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: SIMETRIC.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Țigle metalice pentru acoperișuri.

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasa 06 (cu excepția transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii de comerț on-line și
en-detail cu produsele din clasa 06, servicii de
agenții de import-export cu produsele din clasa
06.

───────

(210) M 2020 05586 (111)174174
(151) 10/08/2020
(732) S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L., ȘOS.

PĂCURARI NR. 140, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHULUI NR. 29, BL. B5, SC.A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TONMIR TIGLA
METALICA BOMBAT

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1004681/18.02.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: BOMBAT.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Țigle metalice pentru acoperișuri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasa 06 (cu excepția transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii de comerț on-line și
en-detail cu produsele din clasa 06, servicii de
agenții de import-export cu produsele din clasa
06.

───────
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(210) M 2020 05587 (111)174173
(151) 10/08/2020
(732) S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L., ȘOS.

PĂCURARI NR. 140, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHULUI NR. 29, BL. B5, SC.A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TONMIR TIGLA
METALICA CLASIC

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1004682/18.02.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: CLASIC.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Țigle metalice pentru acoperișuri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasa 06 (cu excepția transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii de comerț on-line și
en-detail cu produsele din clasa 06, servicii de
agenții de import-export cu produsele din clasa
06.

───────

(210) M 2020 05625 (111)173577
(151) 11/08/2020
(732) SC ATLANTIC ROYAL SRL,

STR. REPUBLICII NR. 87, AP.
1, JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

ATLANTIC

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 27.05.01;
29.01.03

(591) Culori revendicate:turcoaz
(HEX=#40e0d0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Aparate pentru jocuri video.
───────

(210) M 2020 05640 (111)174022
(151) 12/08/2020
(732) CAMPUS MEDIA TV S.R.L.,

STR. DR. STAICOVICI NR. 75,
FORUM 2000 BUILDING, FAZA I,
ETAJ 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CAP LIMPEDE
(591) Culori revendicate:negru, gri
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05642 (111)173678
(151) 12/08/2020
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OPEN RADIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05663 (111)173679
(151) 12/08/2020
(732) SC OPTIC LINE CONSULT SRL,

BD. REVOLUŢIEI 1989 NR. 2F, AP.
3, JUDEŢUL ALBA, ALBA-IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

Dr. Holhoş

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, albastru
deschis, mov

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Lentile de contact, cutii pentru lentile de
contact, lentile de contact și optice, ochelari,
alidade cu pinule, lentile pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari fără brațe, accesorii pentru
ochelari, rame de ochelari fără brațe, oculare,
instrumente care conţin oculare, ochelari de
protecţie pentru sporturi, capace pentru lentile,
lupe (optică), oglinzi (optică), lentile optice,
instrumente şi aparate optice, sticlă optică,
fibre optice (filamente conductoare de lumină),
ochelari inteligenţi, lanţuri pentru ochelari,
şnururi pentru ochelari, rame pentru ochelari,
ochelari de soare.
40. Tratarea materialelor, şlefuirea sticlei optice.

44. Servicii medicale, îngrijirea sănătăţii,
asistenţă medicală, îngrijire medicală, servicii
prestate de opticieni.

───────

(210) M 2020 05693 (111)173680
(151) 13/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

elegant

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 29.01.04; 26.01.12

(591) Culori revendicate:albastru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

dispuse vertical şi acţionate cu vapori de propan,
regulatoare automate de temperatură (supape)
pentru radiatoarele din sistemele de încălzire
centrală, aparate de control termosensibile
(valve termostatice) folosite la radiatoarele
de încălzire centrală, aparate cu senzori de
temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, limitatoare de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conţin tije
de expansiune, limitatoare de temperatură
folosite la radiatoarele de încălzire centrală
(valve termostatice) care conţin discuri bi-metal,
radiatoare electrice pentru vehicule, radiatoare
cu ultraviolete, altele decât cele pentru motoare,
radiatoare pentru căzi cu hidromasaj, radiatoare
cu convecţie, radiatoare cu ulei, radiatoare plate
pentru instalaţiile încălzire centrală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import
şi export, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalaţii termice, sanitare, de
gaz, tehnologice şi materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de
instalaţii şi reparaţii, extracţii miniere, forare
pentru petrolşi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare, instalaţii sanitare şi de
baie şi accesorii pentru instalaţii, radiatoare
de căldură folosite la aparatele de ventilare,
radiatoare de căldură folosite la aparatele
de încălzire, radiatoare electrice cu convecţie
pe bază de gaz, radiatoare electrice (altele
decât cele pentru motoare), radiatoare pentru
sisteme de încălzire centrală, radiatoare pentru
instalaţii de încălzire centrală, radiatoare cu
abur pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
electrice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
termice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare cu
acumulare de căldură, radiatoare electrice cu
convecţie, radiatoare electrice pentru încălzire,
radiatoare de încălzire centrală, supape (piese
pentru radiatoare), supape termostatice pentru
radiatoare, radiatoare de uz casnic, capace
filetate de radiatoare, radiatoare cu ulei,
radiatoare cu convecţie, radiatoare electrice
portabile, radiatoare electrice, convectoare
(radiatoare), radiatoare demontabile, radiatoare
(încălzire), radiatoare cilindrice cu convecţie,
dispuse vertical şi acţionate cu vapori de propan,
radiatoare de căldură folosite la aparatele
de răcire, radiatoare cu infraroşu, radiatoare
de uz industrial folosite pentru climatizare,
radiatoare de căldură folosite la aparatele de
răcire, sobe cu cărbune (radiatoare pentru
încăperi, de uz casnic), sobe cu gaz (radiatoare
pentru încăperi, de uz casnic), comutatoare
de temperatură (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, comutatoare termosensibile
(valve termostatice) pentru radiatoarele de
încălzire centrală, valve de control termostatice
pentru radiatoarele de încălzire centrală,
regulatoare automate de temperatură pentru
radiatoarele de încălzire centrale, supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), limitatoare de temperatură
(supape) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, supape termice de control folosite
la radiatoare de încălzire centrală, regulatoare
de temperatură (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, senzori
de temperatură (valve termostatice) folosite
la radiatoare de încălzire centrală, aparate
de reglare a temperaturii (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, aparate pentru
controlul temperaturii în radiatoarele sistemelor
de încălzire centrală (supape), aparate de control
al căldurii din radiatoarele de încălzire centrală
(supape), radiatoare cilindrice cu convecţie,

───────
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(210) M 2020 05694 (111)173681
(151) 13/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

KANN das Thermostat Ventil
In conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998 republicata, conform adresei
nr. 1005668/26.02.2021, solicitantul

nu revendica un drept exclusiv asupra
denumirii “DAS THERMOSTAT VENTIL”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.17; 26.11.12

(591) Culori revendicate:gri, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a
apei şi instalaţii sanitare, instalaţii sanitare
şi de baie şi accesorii pentru instalaţii,
robinete pentru alimentare cu apă, robinete
monocomandă pentru chiuvete, robinete pentru
montarea conductelor, robinete cu două rozete,
robinete (accesorii pentru instalaţii), ventile de
amestec (robinete), robinete pentru instalaţii
sanitare, robinete acţionate fără atingere,
pulverizatoare pentru robinete, aeratoare pentru
robinete, robinete pentru lavoare, robinete
pentru baie, robinete de duş, robinete de
apă, robineţi de apă, robinete de canalizare,
robinete pentru ţevi: robinete pentru conducte,
robinete pentru bideuri, mânere de robinete,

robinete automate, vane (robinete), robinete
de combinare (robinete), robinete, robineţi,
robinete de amestec pentru chiuvete, picurător
pentru robinete de spa, robineţi pentru conducte
de apă, robinete de apă controlate electric,
robineţi de distribuţie a apei, robinete pentru
reglarea fluxului de apă, robinete simple pentru
chiuvete de baie, dispozitive de evacuare a
apei (robinete), robinete de golire (accesorii
pentru instalaţii), robinete pentru controlarea
fluxului de apă, ventile de amestec (robinete)
pentru chiuvete, supape (robinete), componente
ale instalaţiilor sanitare, robineţi pentru baie,
montaţi in perete, robineţi pentru chiuvete,
montaţi in perete, robineţi pentru lavoare, montaţi
în perete, robineţi pentru bideuri, montaţi în
perete, robinete pentru instalaţii de alimentare
cu apă, supape de control al apei pentru
robinete, inele de etanşare pentru robinete de
apă, aeratoare pentru robinete (accesorii pentru
instalaţii sanitare), robinete de amestecare
pentru conducte de apă, robinete cu bilă
pentru rezervoarele de WC, robinete cu funcţie
de economisire a apei, acoperiri protectoare
de robinete de cadă pentru copii, ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete de baie,
robinete de apă sub formă de parţi de instalaţii
de alimentare cu apă, robinete de apă sub
formă de parţi de instalaţii sanitare, robinete
de duş cu închidere automată şi cu comandă
electronică, pulverizatoare cu acţionare manuală
folosite la robinetele de baie, aeratoare cu
funcţie de economisire a apei pentru robinete,
robinete de mixare pentru reglarea manuală
a temperaturii apei, supape (robinete), care
constituie componente ale instalaţiilor sanitare,
duze anti-stropire pentru robinete, robinete
pentru ţevile de apă şi robineţi pentru ţevile de
apă, robinete pentru ţevi şi conducte şi robineţi
pentru ţevi şi conducte.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import
şi export, servicii de comerţ cu amănuntul
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şi cu ridicata, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalaţii termice, sanitare, de
gaz, tehnologice şi materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

───────

(210) M 2020 05696 (111)173682
(151) 13/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

helis die grüne Energie
In conformitate cu art. 22 din Legea nr.

84/1998 republicata, conform adresei nr.
1005666/26.02.2021, solicitantul nu revendica un

drept exclusiv asupra denumirii “die grune Energie”.

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 27.05.01;
26.04.18; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
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care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
panouri solare și sistemele care le cuprind,
structuri de panouri solare (tablouri solare),
panouri solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare pentru producerea energiei
electrice, panouri solare portabile pentru
generarea energiei electrice, module solare,
module fotovoltaice solare, aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
accesorii, componente și piese de schimb
pentru panouri fotovoltaice (panouri solare),
heliostate, componente electrice și electronice
de consum relaționate cu panouri fotovoltaice
(panouri solare).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 09 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, servicii de comerț cu amănuntul şi cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii
de import de echipamente şi materiale pentru
instalaţii termice, sanitare, de gaz, tehnologice şi
materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor

uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

───────

(210) M 2020 05697 (111)173683
(151) 13/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FILTRE PENTRU APĂ
OXONE FILTRI PER ACQUA

In conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998 republicata, conform adresei nr.

1005665/26.02.2021, solicitantul nu revendica
un drept exclusiv asupra denumirii “FILTRE

PENTRU APĂ FILTRI PER ACQUA ”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare, instalaţii sanitare şi de baie
şi accesorii pentru instalaţii, filtre pentru uz
industrial şi casnic pentru alimentare cu apă,
instalaţii sanitare, instalații pentru alimentare
cu apă, filtre pentru apă potabilă, filtre pentru
conductele de apă, instalaţii de purificare,
desalinizare şi climatizarea apei, filtre de
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apă, filtre pentru purificarea apei, filtre pentru
apă reziduală, filtre de apă (instalaţii) pentru
agricultură, filtre de apă (aparate) folosite în
scopuri agricole, echipament (aparate) pentru
sterilizare, dezinfectare şi decontaminare, filtre
de apă pentru robinet de uz casnic.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, servicii
de import de echipamente și materiale pentru
instalaţii termice, sanitare, de gaz, tehnologice şi
materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

───────

(210) M 2020 05722 (111)173684
(151) 13/08/2020
(732) PALARIA DADARLAT SOCIETATE

IN NUME COLECTIV, STR.
DOROBANŢI NR. 5, JUDEŢUL
ALBA, SEBEŞ, 515800, ALBA,
ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

1896 Pălăria DĂDÂRLAT

In conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998 republicata, conform adresei nr.

1007424/16.03.2021, solicitantul nu revendica
un drept exclusiv asupra denumirii “PĂLĂRIA”.

(531) Clasificare Viena: 09.07.01; 09.05.02;
24.01.13; 27.05.01; 27.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Pălării, pălării mici, mitre (pălării), toci
(pălării), pălării fedora, pălării fascinator, pălării
clopot, carcase de pălării, pălării de ploaie,
calote de pălării, pălării din blană, pălării de
soare, pălării de modă, pălării de plajă, pălării
din lână, pălării pentru femei, pălărioare de
soare, pălării cu borul mare, pălării din rogoz
(suge-gasa), pălării pentru petreceri (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
călărie (altele decât pălăriile de călărie), articole
pentru acoperirea capului, articole cu cozoroace
care servesc la acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, eșarfe pentru cap, curele
(accesorii vestimentare), accesorii pentru păr
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(voaluri), şepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, eșarfe, eșarfe pentru
bărbați, eșarfe (articole de îmbrăcăminte), șaluri
și eșarfe de cap, eșarfe de pus pe cap.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, regruparea la un loc în beneficiul
terţilor cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
şi accesorii pentru îmbrăcăminte (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, organizare
şi realizare de evenimente promoţionale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, prezentări de modă în scopuri
comerciale, organizarea de prezentări de modă
în scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, publicitate
online, servicii de comenzi online, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online cu
scop comercial publicitar, promovare online
de reţele informatizate şi pagini web, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului.
41. Educație, educație și instruire, educație
vocațională pentru tineri, servicii educaţionale
în domeniul designului, organizare de activităţi
didactice, organizarea de programe didactice,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
cursurile profesionale, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente în scopuri
culturale, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, organizarea de parade de modă pentru
amuzament, furnizarea de instruire online,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii de expoziţii de artă, realizare de expoziţii
cu scopuri culturale.
42. Design de pălării, design de bijuterii, design
de produs, design pentru magazine, design
artistic comercial, design de ambalaje, design
artistic industrial, servicii de design textil, design

vestimentar pentru terţi, artă grafică şi design,
servicii tehnologice privind designul, servicii
de design vestimentar, cercetare în domeniul
designului, planificare în domeniul designului,
design şi dezvoltare de produs, servicii de design
de brand, servicii de design de încălţăminte,
servicii de design de bijuterii, design de
accesorii de modă, consultanţă în materie de
design, design pentru ceasuri de mână, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, evaluare a
designului de produs, servicii de consultanţă
în design vestimentar, furnizare de informaţii
despre servicii de design vestimentar, proiectare
de articole care servesc la acoperirea capului,
creare de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05770 (111)174040
(151) 17/08/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

CAROL PLAZA

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii oferite de antreprenori sau
subcontractori în domeniul construcțiilor (servicii
de construcții).
41. Servicii oferite de persoane sau instituții
pentru a dezvolta facilitățile mentale ale
persoanelor sau animalelor, ca și servicii
destinate divertismentului sau captării atenției.
43.  Servicii de restaurante, cazare temporară.
45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor, servicii personale și
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sociale oferite de terți pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 05804 (111)173685
(151) 18/08/2020
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU
1, SAT COSTI, JUDEŢUL GALAŢI,
COMUNA VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

AQUA NATURA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape minerale şi gazoase.

───────

(210) M 2020 05850 (111)173946
(151) 17/09/2020
(732) DORA COCIȘ, ALEEA LALELELOR

NR. 5, BL. D11, AP. 30, JUD. CLUJ,
DEJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

Centrul de terapie
şi masaj Dora Cociş

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
masaj, masaj thailandez, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj tradițional japonez, informații
referitoare la masaj, masaj cu pietre calde,
masaj în domeniul sporturilor, masaj al țesuturilor
adânci, servicii de masaj la picioare.

───────

(210) M 2020 05872 (111)173686
(151) 20/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

DCD fabrica de carne
Prin scrisoarea de răspuns nr. 1005452/25.02.2021,

solicitantul/mandatarul a depus declaraţia
pentru neinvocarea unui drept exclusiv

pentru denumirea fabrica de carne.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
165 C), galben (Pantone 123 C), negru
( Pantone Black, Black 70)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2020 05874 (111)173687
(151) 20/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

DCD benzinărie
Prin scrisoarea de răspuns nr. 1005452/25.02.2021,

solicitantul/mandatarul a depus
declaraţia pentru neinvocarea unui drept
exclusiv pentru denumirea benzinărie.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate: verde închis
(Pantone 165 C), verde deschis
(Pantone 375 C), negru (Pantone
Black, Black 70)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05944 (111)174260
(151) 24/08/2020
(732) MARIUS BOGDAN ȚUȚU,

JUDEȚUL VASLUI, SAT GRIVIȚA,
COMUNA GRIVIȚA, VASLUI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

LA ȚUȚU GOGOȘERIE
PATISERIE

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1005691/26.02.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: GOGOŞERIE PATISERIE

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 26.02.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu,
maro, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse de patiserie și cofetărie.
───────
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(210) M 2020 05950 (111)173698
(151) 24/08/2020
(732) EUROCASH SA, UL. WIŚNIOWA

11, KOMORNIKI, 62-052 ,
POLONIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

CRAMA de VIN O
ALEGERE BUNĂ DE VIN
PENTRU ORICE OCAZIE

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1008372/24.03.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: CRAMA de VIN.

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.17;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii), vin.
35. Servicii de vânzare în cadrul magazinelor
specializate pe băuturi alcoolice şi nonalcoolice,
promovarea vânzărilor băuturilor alcoolice şi
non-alcoolice la puncte de vânzare şi standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros prin intermediul magazinelor şi
standurilor de vinuri, băuturi alcoolice şi non-
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros, incluzând vânzarea online de:
vinuri, băuturi alcoolice şi non-alcoolice, servicii
de publicitate, servicii de marketing, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
managementul și administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 05955 (111)174105
(151) 25/08/2020
(732) INNOVATIVE MEDIA

PRODUCTION SRL, STR.
REZERVELOR NR. 39 BIS,
COMUNA CHIAJNA, JUDEȚUL
ILFOV, SAT ROŞU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ZAYA

(531) Clasificare Viena: 01.13.01; 27.05.01;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
298 C, 7691C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Cercetare medicală.
───────
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(210) M 2020 05979 (111)173652
(151) 25/08/2020
(732) EDUARD-MIHAI CHITICARU,

STR. PERONI NR. 32, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041386, ROMANIA

(540)

SALVADORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, rochii, capoate,
mănuşi, articole de acoperit capul pentru purtare,
jachete, rochii tip pulover, îmbrăcăminte de
stradă, pijamale, cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, tricouri cu
mânecă scurtă, colanţi, pantaloni, halate de baie,
costume de baie, chiloţi tip boxeri, şepci (articole
pentru acoperirea capului), rochii tip pulover/
rochii tip salopetă,

───────

(210) M 2020 05980 (111)173976
(151) 25/08/2020
(732) CRISTIAN LUNGU, STR.

BOERESCU ZAHARIA, BL. 8, SC.
C, AP. 59, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
TÂRGOVIȘTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

SolarPro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Panouri solare, panouri solare pentru
generarea de electricitate, panouri solare pentru
producerea energiei electrice, panouri solare

portabile pentru generarea de electricitate,
sisteme de panouri solare.
11. Instalaţii de încălzire cu apă caldă,
rezervoare de apă caldă, instalaţii de apă caldă,
aparate cu apă caldă, boilere pentru alimentare
cu apă caldă.

───────

(210) M 2020 05985 (111)174002
(151) 25/08/2020
(732) NESTE INTERNATIONAL SRL,

STR. HORIA, NR. 1, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Autodrive

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Antigel, lichid de frână.
4. Lubrifianți, ulei motor, aditivi, nechimici,
potriviți combustibilului pentru motoare.

───────

(210) M 2020 05991 (111)173755
(151) 25/08/2020
(732) ANTONIA-PRIANA NOEL, CALEA

DUMBRAVII, BL. 16, SC. A, ET. 4,
AP. 12, JUD. SIBIU, SIBIU, 550336,
SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Comunicare Relațională
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi
reviste, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaţionale), servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor, organizare de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, administrare de certificări
profesionale (vocaționale), servicii de informare
comercială cu ajutorul bloggerilor, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de planificare de
carieră (altele decât educaţie şi formare), servicii
de informații referitoare la locuri de muncă
şi oportunitățile profesionale și de carieră,
servicii de informații și consultanță pentru
carieră (cu excepția consultanței educațională
sau de formare), consultanță în afaceri,
selectarea personalului prin teste psihologice,
teste psihologice pentru selectarea personalului.

referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
instruire și învățământ medicale, publicare de
texte medicale, publicare de lucrări științifice,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, organizare de ceremonii de decernare
de premii, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, organizare și găzduire
de ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoașterea meritelor,
organizare de gale, furnizarea educației,
educație și instruire, educație, organizare de
cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire pentru tineri și adulți,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consiliere în carieră (educație), servicii de
consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire), pregătire informatizată în materie de
consiliere în carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), consultanță în domeniul
formării și perfecționării, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, difuzare de materiale educative,
educație vocațională pentru tineri, elaborare de
manuale educative,
furnizare online de reviste cu articole pe
teme generale care nu pot fi descărcate,
publicarea de materiale multimedia online,
informaţii în domeniul educaţiei furnizate on-line
dintr-o baza de date computerizata sau de pe
internet, cursuri de instruire în tabere educative,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, publicare de materiale
educative tipărite, servicii de consultanță privind
subiecte academice, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, tabere
de vară (divertisment și educație), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare și realizare de târguri cu scop

41. Educație, instruire, organizare de conferințe,
servicii de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de cicluri de conferințe, organizarea
de conferințe educaționale anuale, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, elaborarea de
materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
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cultural sau educațional, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de seminarii educative, organizare de expoziții
educaționale, organizare de jocuri educaționale,
organizare de conferințe educaționale,
organizare de seminarii educaționale, producție
de înregistrări educative audio și video, publicare
de calendare de evenimente, publicare de
reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare și editare de
materiale tipărite, servicii educaționale de tip
coaching, organizare de competiții, organizare
de competiții în scopul instruirii, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, instruire în tehnici de comunicare,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, servicii de instruire în abilități de
comunicare, furnizare de instruire în materie de
tehnici de
comunicare, consiliere în carieră (educație),
servicii de consiliere în carieră (consiliere
educativă sau instruire), servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri în vederea pregătirii pentru carieră,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).

44. Servicii de tratament medical, studii de
evaluare a sănătății (servicii medicale), studii de
evaluare a riscului privind starea de sănătate
(servicii medicale), furnizare de informații
referitoare la psihologie, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de terapie, servicii
de terapie ocupațională, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, terapie muzicală în
scopuri fizice, psihologice și cognitive, servicii
de terapie a vocii și de logopedie, consiliere
psihologică, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, asistență psihologică,
servicii de consultații psihologice, servicii de
examinare psihologică, servicii de evaluare
psihologică, elaborare de profiluri psihologice,
servicii de diagnostice psihologice, oferire de
tratamente psihologice, întocmire de rapoarte
psihologice (servicii medicale), consilierea
psihologică a personalului, consultanță privind
psihologia integrativă, servicii de consiliere
psihologică în domeniul sporturilor, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
realizare de evaluări și examinări psihologice,
furnizare de informații referitoare la psihologie,
teste psihologice efectuate în scopuri medicale,
teste de personalitate cu scopuri psihologice.

───────

(210) M 2020 05999 (111)174094
(151) 26/08/2020
(732) ANDREEA POTERA, STR. POPA

STOICA FARCAS NR. 86-88A,
AP. 2, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
SIMONA IULIA GADINCEANU,
SOS. NICOLAE TITULESCU NR.
10, BL. 20, SC. B, AP. 93, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Atelierul de dulciuri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de cofetărie cu migdale, biscuiţi/
fursecuri, cocă de tort/aluat de tort, glazură de
tort (glazurare), torturi/prăjituri, bomboane de
decor pentru torturi, ciocolată, decoraţuni din
ciocolată pentru torturi, produse de cofetărie/
produse de cofetărie cu zahăr, cremă din
ouă şi lapte, fondante (produse de cofetărie),
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coulis de fructe (sosuri), turtă dulce, macarons,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), dulce
de leche (dulceaţă de lapte), biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), preparate din cereale, pastă de
migdale.

───────

(210) M 2020 06006 (111)174244
(151) 26/08/2020
(732) SCHUMY SERVICES SRL, ALEEA

CALLATIS NR. 14, BIROU 1,
BL. A11, SC. A, ET. 1, AP. 6,
SECTOR 6 , BUCUREŞTI, 061926,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)

SCAFFE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cafea măcinată, cafea decafeinizată,
cafea solubilă, cafea liofilizată, cafea aromată,
cafea verde, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, esență
de cafea, esențe de cafea, cafea cu gheață,
uleiuri de cafea, arome de cafea, concentrate
de cafea, boabe de cafea, extracte de cafea,
cafea de malț, cafea gata preparată, cafea cu
ciocolată, pungi cu cafea, capsule de cafea
umplute, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, boabe de cafea măcinate, boabe
de cafea prăjite, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de
malț cu cafea, doze cu cafea umplute, băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), înlocuitori de cafea pe
bază vegetală, amestecuri de cafea și malț,
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de
cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), amestecuri de
cafea și cicoare, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, amestecuri de cafea de malț cu
cacao, înlocuitor de cafea pe bază de cicoare,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
boabe de cafea învelite în zahăr, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, amestecuri

de cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, filtre
sub formă de pliculețe pline cu cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, extracte de cicoare utilizate ca înlocuitori
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru alimente, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), înlocuitori
de cafea (pe bază de cereale sau cicoare),
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate.
35. Organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
comenzi online computerizate, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de distribuitoare
automate pe bază de card, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, informare cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, organizarea de târguri comerciale în
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scopuri publicitare, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, servicii de expuneri
comerciale de mărfuri, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate de bucătărie.
39. Închirierea de frigidere, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, închiriere de camere
de stocare frigorifice, închiriere de congelatoare
pentru uz comercial, închiriere de crame
electrice, închirierea de congelatoare, furnizare
de informații despre închirierea de congelatoare,
furnizare de informații despre închirierea de
frigidere.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), închirieri de dozatoare
automate de băuturi, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru firme, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru case de
oaspeți, închiriere de echipament de catering,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de catering pentru
săli, spații special amenajate pentru expoziții,
închiriere de echipamente de bar.

───────

(210) M 2020 06007 (111)174245
(151) 26/08/2020
(732) SCHUMY SERVICES SRL, ALEEA

CALLATIS NR. 14, BIROU 1,
BL. A11, SC. A, ET. 1, AP. 6,
SECTOR 6 , BUCUREŞTI, 061926,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

LFshop
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cafea măcinată, cafea decafeinizată,
cafea solubilă, cafea liofilizată, cafea aromată,
cafea verde, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, esență
de cafea, esențe de cafea, cafea cu gheață,
uleiuri de cafea, arome de cafea, concentrate
de cafea, boabe de cafea, extracte de cafea,
cafea de malț, cafea gata preparată, cafea cu
ciocolată, pungi cu cafea, capsule de cafea
umplute, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, boabe de cafea măcinate, boabe
de cafea prăjite, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de
malț cu cafea, doze de cafea umplute, băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), înlocuitori de cafea pe
bază vegetală, amestecuri de cafea și malț,
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de
cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), amestecuri de
cafea și cicoare, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, amestecuri de cafea de malț cu
cacao, înlocuitor de cafea pe bază de cicoare,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
boabe de cafea învelite în zahăr, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, amestecuri
de cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, filtre
sub formă de pliculețe pline cu cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, extracte de cicoare utilizate ca înlocuitori
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru alimente, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
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cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), înlocuitori
de cafea (pe bază de cereale sau cicoare),
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate.
35. Prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de comenzi
online computerizate, furnizare de informații de
afaceri prin intermediul unui site, regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, închiriere de automate de
vânzare, închiriere de distribuitoare
automate pe bază de card, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, informare cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale şi

de expoziţii comerciale, servicii de expunere
comerciale de mărfuri.
39. Servicii de livrare, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente, transport și livrare de bunuri, servicii
de livrare a pachetelor, servicii de livrare a
alimentelor, livrare de coșuri cadou cu obiecte
selectate pentru o ocazie sau un motiv special,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), închirieri de dozatoare
automate de băuturi, servicii de restaurant cu
servire la pachet,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, închiriere de
echipamente de bar.

───────

(210) M 2020 06010 (111)174100
(151) 26/08/2020
(732) CEDAR INVEST S.R.L., STR.

(540)

PALTIM

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

CEASORNICULUI NR. 17,
CORP B, ETAJ 1, BIROU NR. 12,
SECTOR 1, 030130 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, toate
acestea cu privire la afaceri imobiliare.

37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații, toate acestea cu privire la afaceri
imobiliare.

───────

(210) M 2020 06039 (111)174223
(151) 27/08/2020
(732) VEEWIN S.R.L., STR. SFANTA

VINERI NR. 32, CAMERA 1, BL. A5,
SC. 2, ET. 4, AP. 15,, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ROCHENA YOUR
PRETTY DIARY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 26.02.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Bijuterii, pietre prețioase și semipreţioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, bijuterii, bijuterii prețioase,
bijuterii emailate, bijuterii fantezie, bijuterii-
pandantive, accesorii pentru bijuterii, închizători
pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii, casete de
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, bijuterii
din metale semipreţioase, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii

sub formă de mărgele, bijuterii placate cu aliaje
din metale prețioase.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, lenjerie
intimă, lenjerie de damă, lenjerie de corp,
lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă tip
boxer, lenjerie de corp antiperspirantă, lenjerie
de corp lungă, lenjerie intimă pentru bărbați,
lenjerie intimă pentru modelarea corpului, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), rochii pentru femei,
rochii lungi de seară, rochii de gală pentru
femei, jachete (îmbrăcăminte), combinezoare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
tricoturi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte pentru dormit,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, pantaloni.

───────

(210) M 2020 06056 (111)173641
(151) 27/08/2020
(732) EUROCCOPER SRL, STR. DJ

216, BIFURCAŢIE NR. 4, ŞOS.
TIMIŞOARA-ARAD, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.05;
24.17.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Blue 072 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare; afaceri monetare, toate acestea cu
 privire la  afaceri imobiliare

EUROCCOPER
LOGISTICS CUSTOMS

TRANSPORT since 1994

───────
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(210) M 2020 06062 (111)174067
(151) 27/08/2020
(732) MARIA IANUS, STR. FOISORULUI

NR 11, BL F7C, SC 1, AP 31,
SECTOR 3,, BUCUREŞTI, 031176,
ROMANIA

(540)

SKINERGIST

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
10. Dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoane cu handicap, aparate
de masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive și
articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2020 06071 (111)174053
(151) 27/08/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COVIFLU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate
dietetice și alimentare pentru scopuri medicale,
produse alimentare minerale pentru scopuri
medicale, preparate alimentare dietetice de

uz medical, suplimente alimentare lichide,
alimente dietetice de uz medical, medicamente
pe bază de plante, preparate din plante
de uz medical, extracte din plante de uz
medical, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical, compuși pentru
tratarea sindroamelor asociate afecțiunilor
pulmonare, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate farmaceutice,
compuși pentru tratarea bolilor respiratorii,
stimulente respiratorii, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor respiratorii, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea bolilor și
dereglărilor respiratorii, preparate farmaceutice
pentru răceala, medicamente inhibitoare ale
tusei, preparate farmaceutice pentru tuse,
medicamente pentru tuse, medicamente
antivirale pentru tratarea gripei, antivirale,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor virale.

───────
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(210) M 2020 06072 (111)174054
(151) 27/08/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MEDICINAS RESIDENCE
We Build your comfort

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 07.01.08; 26.01.16;
26.03.03

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
albastru, mov, gri, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii fiduciare imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, administrare de
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și a

proprietăților, investiții imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, inchiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații în
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de amenajare
teritorială pentru construcții, servicii de
amenajare de terenuri (construcții), servicii
de construcții civile, lucrări de reparații în
construcții, informații în materie de construcții,
servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de construcții și reparații de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii de
construcții de clădiri, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții civile,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
lucrări de construcții de inginerie civilă, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale.

───────

(210) M 2020 06075 (111)174076
(151) 28/08/2020
(732) VICTOR DRAGOMIR-IONITA ,

STR. VASILE DUMITRESCU NR.
34, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CASA BUNICII MARIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
asistenţă medicală, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, servicii de terapie.

───────
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(210) M 2020 06076 (111)174074
(151) 28/08/2020
(732) VICTOR DRAGOMIR-IONITA ,

STR. VASILE DUMITRESCU NR.
34, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DRAGOMIR HOUSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
asistenţă medicală, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 06077 (111)174075
(151) 28/08/2020
(732) VICTOR DRAGOMIR-IONITA ,

STR. VASILE DUMITRESCU NR.
34, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CASA MANDESCU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
asistenţă medicală, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 06090 (111)174396
(151) 28/08/2020
(732) TIBERIU-PETRE STANCIU, STR.

GALATA NR. 46, SC. 2, AP. U30,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA-
ADRIANA, BD. DECEBAL NR. 17, BL.
S16, AP. 30, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Pro Barber by
Barbosul Prietenos

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
10.05.04; 10.05.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de comenzi online, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial, publicitar sau de promovare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
publicitate prin intermediul mediilor electronice şi
îndeosebi prin internet, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin internet, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr.

───────
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(210) M 2020 06097 (111)173586
(151) 28/08/2020
(732) CRISTIAN-ALEXANDRU

MINCULESCU, BRUDERWOHRD
STRASSE 10-D, REGENSBURG,
93055, GERMANIA
VALTER POPA, STR. EROU ION
FLORUTA NR. 73, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
DORULEȚ BOROBEICĂ, STR.
BRAȘOVENI NR. 33, BL. B10,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C.A. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

IRIS Cristi Minculescu
Valter & Boro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi
de articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele
pentru îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte),
cravate, curele (accesorii vestimentare),
cămăşi, echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălţăminte), eşarfe, fulare(îmbrăcăminte),
fuste, geci, haine de ploaie, haine de stradă,
haine din denim (jachete, pardesie), haine
impermeabile de purtat în aer liber, haine pentru
copii, hanorace cu glugă, helănci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jeansi
denim, lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,

accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de
plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte).
35. Servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
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de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, publicitate,
publicitate și marketing.
41.  Furnizare de publicații electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, publicare
de cântece, publicare de cărți de muzică,
publicare de lucrări muzicale, publicare de
partituri muzicale, publicare de texte muzicale,
servicii de editare de muzică, servicii de editare
și înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format MP3 de pe internet, furnizare
de studiouri audio sau video, producția de
muzică, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție
audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
servicii de studiouri de înregistrare, închiriere
de aparate pentru înregistrare audio și video,
închiriere de casete audio, închiriere de
casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,

închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
DVD-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format MP3,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, interpretare
de muzică și canto, producere de concerte
muzicale, producție audio și video și fotografie,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
de muzică live, reprezentații în direct ale unor
trupe rock, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de compoziții muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii tip concert, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de producție de benzi audio,
servicii de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────
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(210) M 2020 06118 (111)174118
(151) 31/08/2020
(732) WELL PROFESIONAL

SOLUTIONS SRL, STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 38,
ET. 9, AP. 88, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

WELL PROFESSIONAL
SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 26.01.01;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Uleiuri pentru circuite hidraulice, uleiuri
pentru perne hidraulice, uleiuri pentru suspensii
hidraulice, uleiuri hidraulice pentru circuite de
frânare.
3. Ceară auto, ceară pentru mașină, detergenți
pentru curățarea automobilelor, produse
pentru lustruirea anvelopelor de vehicule,
produse pentru lustruirea automobilelor, soluții
(șampoane) pentru curățarea mașinilor, soluții
de ștergere, întreținere și curățare a mașinilor,
șampon pentru vehicule, aromatizanți de uz
menajer, bețișoare parfumate, ceară parfumată,
extracte de flori, lemn parfumat, săculețe pentru
parfumarea lenjeriei, parfumuri de cameră sub
formă de spray, perne impregnate cu substanțe
parfumate, potpuriuri parfumate, preparate
pentru parfumarea camerei, săculețe parfumate,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, spray parfumat

pentru casă, sprayuri odorizante pentru cameră,
spray-uri parfumate pentru lenjerie, aditivi pentru
dedurizarea apei de spălat rufe, aditivi nechimici
pentru spălarea rufelor, agenți de clătire pentru
rufe, agenți de spălare pentru materiale textile,
apretură de rufe, balsamuri pentru rufe, ceară
pentru rufe, bile de spălat rufe care conțin
detergent de rufe, preparate de curățare uscată,
detergenți comerciali de rufe, detergenți de
rufe pentru curățare de uz menajer, produse
chimice de uz casnic pentru redarea strălucirii
culorilor (spălarea rufelor), detergenți ecologici
de rufe, emolienți pentru țesături, lichide pentru
spălarea rufelor, produse pentru înmuierea
rufelor, înălbitor pentru rufe, preparate de
condiționare pentru țesături, preparate pentru
spălare de uz menajer, produse chimice
pentru spălarea rufelor pentru scopuri casnice,
produse pentru a da luciu rufelor, produse
pentru netezire (apret), sodă cristalizată, pentru
curățare, sodă pentru albire, săpun detergent,
săpun praf, săpun lichid pentru rufe, săpunuri
de rufe, săpunuri pentru redarea strălucirii
textilelor, agenți pentru îndepărtarea petelor,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, cârpe impregnate pentru lustruit, ceruri
de parchet și mobilă, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, creme de lustruit, produse de
curățat, detergent pentru spălare, detergenți,
detergenți de uz menajer, detergenți de uz
casnic, detergenți lichizi pentru mașina de
spălat vase, detergenți pentru mașina de spălat
vase, detergenți, alții decât cei folosiți în
timpul proceselor de fabricație și decât cei
de uz medical, detergenți pentru vasul wc,
detergenți pentru spălarea vaselor, detergenți
pentru mașini de spălat vase sub formă de
gel, detergenți sub formă de spumă, detergenți
sintetici pentru îmbrăcăminte, geluri de curățare
pentru wc-uri, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, lichid
de spălare, lichid pentru spălarea vaselor,
lichide de curățare, lichide degresante, produse
pentru a conferi luciu frunzelor, preparate
pentru lustruit, parfumuri pentru automobile,
preparate chimice de curățare pentru uz casnic,
preparate de curățare destinate utilirării în
creșterea animalelor, preparate de curățare
pentru plăci de gresie, preparate de curățare
pentru cuățirea scurgerilor, preparate de
strălucire pentru fructe, preparate degresante
de uz casnic, preparate detartrante de uz
casnic, preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea
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frunzelor plantelor, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru decolorare, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru răzuirea podelelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepărtarea lacului, preparate pentru înălbire
(decoloranți) de uz casnic, preparate pentru
înălbire de uz casnic, produse antistatice de
uz menajer, produse de curățare de uz casnic,
produse de curățare dizolvante sub formă de
emulsie, produse de curățare pentru metale,
produse de curățare pentru parbriz, produse
de curățare pentru piatră, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare sub formă de spume,
produse de curățat pentru toalete, produse de
desfundat chiuvete, produse de spălat legume și
fructe, produse degresante pe bază de solvenți,
produse pentru clătire, produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea mobilierului,
produse pentru decolorare, produse pentru
lustruirea mobilei, produse pentru lustruirea
podelelor, produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse pentru îndepărtarea cerii,
săpun de uz casnic, șampon de covoare, sodă
caustică, soluții de curățare pentru aparate
stomatologice de sterilizare cu ultrasunete,
soluții de curățare pentru îndepărtarea petelor,
soluții pentru curățarea covoarelor, soluții pentru
curățarea lentilelor de ochelari, solvenți pe
bază de alcool utilizați ca produse de curățare,
spray pentru luciu, spray-uri de degresare,
spray-uri de curățare, spray-uri de curățat
pentru împrospătarea protecțiilor de maxilar
pentru sportivi, săpun lichid pentru spălarea
vaselor, săpun pentru curățarea suprafețelor
cu depuneri de grăsime sau gudron, săpun în
calupuri pentru curățare menajeră, șervețele de
hârtie impregnate pentru curățarea vaselor de
bucătărie, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele pentru șters ochelarii
impregnate cu detergent, șervețele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, substanțe degresante, substanțe
de curățare pentru uz casnic, substanțe
pentru îndepărtarea petelor, săpun lichid,
săpunuri lichide, săpunuri de baie lichide,
săpun lichid pentru băi de picioare, săpunuri
lichide pentru mâini și față, lavete impregnate
cu detergent pentru curățarea obiectivelor
fotografice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenți de curățare, odorizante de
casă, preparate pentru curățare și odorizante,

articole de parfumerie și odorizante, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului.
4. Uleiuri pentru motoare, uleiuri extrafine
pentru motoare, uleiuri fine pentru motoare,
uleiuri pentru motoare de autovehicule, uleiuri
lubrifiante pentru motoare pe benzină, uleiuri de
lubrifiere pentru motoare de autovehicule.
5. Detergenți (detersive) de uz medical,
detergenți germicizi, preparate antibacteriene,
de uz medical, pentru spălarea feței,
preparate antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,
fitile de sulf (dezinfectante), dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante de
uz menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, soluții de curățare de uz
medical, alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni,
antiseptice cu efect profilactic, antiseptice
cu efect terapeutic, bactericizi, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante pentru wc-
uri chimice, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente, dezinfectanți pentru instrumente
și aparate medicale, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptice, produse dezinfectante pentru
bazine de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluții de
sterilizare, șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, sprayuri
antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
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sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe dure,
produse pentru sterilizare, substanțe de spălare
(sterilizante), substanțe de sterilizare.
10. Termometre de uz medical, termometre
digitale de uz medical, termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, termometre
electronice de uz medical, termometre cu mercur
pentru uz medical, termometre cu infraroșu de uz
medical.
11. Uscătoare de mâini, uscătoare electrice
pentru mâini, uscătoare de mâini electrice cu
aer cald, uscătoare de mâini cu acționare fără
atingere, uscătoare pentru mâini cu aer cald,
acționate electric.

21. Dispozitive (recipiente) pentru săpun lichid,
suporturi pentru săpun lichid, distribuitoare
pentru săpun lichid (pentru uz casnic),
dispensere de șervețele pentru față, dispensere
de șervețele din celuloză, de uz casnic,
dispensere personale de pastile sau capsule,
pentru uz casnic, dispensere de ață dentară,
lavete de spălat vase, distribuitoare de
lavete pentru șters lentilele aparatelor foto,
hârtie igienică, suporturi vertical pentru hârtie
igienică, suporturi pentru role de hârtie igienică,
distribuitoare (cutii) de role de hârtie igienică,
distribuitoare (cutii) de prosoape de hârtie,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, distribuitoare (cutii) de prosoape
de hârtie (altele decât cele fixe), mopuri,
capete de mop, găleți pentru mop, perii cu
mop, găleți pentru mop prevăzute cu storcător
pentru mop, storcătoare de găleată pentru
mop, găleți cu storcător pentru mop, găleți
prevăzute cu storcător pentru mop, aplicatoare
de ceară pentru podea, montabile pe un mâner
de mop, coșuri de gunoi metalice, coșuri de
gunoi din metal de uz casnic, coșuri de gunoi
din plastic de uz casnic (cutii pentru gunoi),
coșuri de gunoi cu pedală (cutii pentru gunoi),
coșuri de gunoi de uz menajer, mănuși pentru
exfoliere, mănuși pentru grătar, mănuși pentru
cuptor, mănuși de bucătărie, mănuși de lustruit,

mănuși de grădinărit, mănuși de menaj, mănuși
pentru lustruit pantofii, mănuși pentru spălarea
mașinilor, mănuși pentru șters praful, mănuși
pentru îngrijirea animalelor, suporturi pentru
întinderea mănușilor, mănuși de curățenie din
țesături, mănuși abrazive pentru curățat legume,
mănuși pentru curățare sau pentru menaj,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși din
cauciuc de uz casnic, mănuși de bumbac de uz
casnic, mănuși din plastic de uz casnic, găleți
pliabile, găleți de plastic, găleți pentru clătire,
găleți pentru baie, găleți de cărbuni, găleți pentru
saună, găleți de uz industrial, găleți prevăzute cu
role, găleți de uz domestic, huse ajustate pentru
găleți, găleți pentru cărbuni de uz menajer, găleți
de plastic pentru depozitarea jucăriilor de baie,
bureți pentru raclete de geam.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: uleiuri pentru circuite
hidraulice, uleiuri pentru perne hidraulice, uleiuri
pentru suspensii hidraulice, uleiuri hidraulice
pentru circuite de frânare ceară auto, ceară
pentru mașină, detergenți pentru curățarea
automobilelor, produse pentru lustruirea
anvelopelor de vehicule, produse pentru
lustruirea automobilelor, soluții (șampoane)
pentru curățarea mașinilor, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, șampon pentru
vehicule, aromatizanți de uz menajer, bețișoare
parfumate, ceară parfumată, extracte de flori,
lemn parfumat, săculețe pentru parfumarea
lenjeriei, parfumuri de cameră sub formă
de spray, perne impregnate cu substanțe
parfumate, potpuriuri parfumate, preparate
pentru parfumarea camerei, săculețe parfumate,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, spray parfumat
pentru casă, sprayuri odorizante pentru cameră,
spray-uri parfumate pentru lenjerie, aditivi pentru
dedurizarea apei de spălat rufe, aditivi pentru
spălarea rufelor, agenți de clătire pentru rufe,
agenți de spălare pentru materiale textile,
apretură de rufe, balsamuri pentru rufe, ceară
pentru rufe, bile de spălat rufe care conțin
detergent de rufe, preparate de curățare uscată,
detergenți comerciali de rufe, detergenți de rufe
pentru curățare de uz menajer, produse chimice
de uz casnic pentru redarea strălucirii culorilor
(spălarea rufelor), detergenți ecologici de rufe,
emolienți pentru țesături, lichide pentru spălarea
rufelor, înmuierea rufelor (produse pentru -),
înălbitor pentru rufe, preparate de condiționare
pentru țesături, preparate pentru spălare de
uz menajer, produse chimice pentru spălarea
rufelor, produse pentru a da luciu rufelor, produse
pentru netezire (apret), sodă cristalizată, pentru

16. Saci de gunoi din hârtie sau din material
plastic, saci de gunoi din plastic (pentru uz
casnic), saci de gunoi din vinil de uz casnic,
saci din plastic pentru coșurile de gunoi, hârtie
igienică, role de hârtie igienică, hârtie igienică
pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie
igienică sub formă de rolă, prosoape din hârtie,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie pentru față, prosoape
igienice din hârtie pentru mâini, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie.
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curățare, soda pentru albire, săpun detergent,
săpun praf, săpun lichid pentru rufe, săpunuri
de rufe, săpunuri pentru redarea strălucirii
textilelor, agenți pentru îndepărtarea petelor,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, cârpe impregnate pentru lustruit, ceruri
de parchet și mobilă, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, creme de lustruit, produse de
curățat, detergent pentru spălare, detergenți,
detergenți de uz menajer, detergenți de uz
casnic, detergenți lichizi pentru mașina de
spălat vase, detergenți pentru mașina de spălat
vase, detergenți, alții decât cei folosiți în timpul
proceselor de fabricație și decât cei de uz
medical, detergenți pentru vasul wc, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți sub
formă de spumă, detergenți sintetici pentru îmbră
căminte, geluri de curățare pentru wc-
uri, lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei, lichid de spălare,
lichid pentru spălarea vaselor, lichide de
curățare, lichide degresante, produse pentru
a conferi luciu frunzelor, preparate pentru
lustruit, parfumuri pentru automobile, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
de curățare destinate utilirării în creșterea
animalelor, preparate de curățare pentru plăci
de gresie, preparate de curățare pentru
curățirea scurgerilor, preparate de strălucire
pentru fructe, preparate degresante de uz
casnic, preparate detartrante de uz casnic,
preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea
frunzelor plantelor, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru decolorare, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru răzuirea podelelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepărtarea
lacului, preparate pentru înălbire (decoloranți)
de uz casnic, preparate pentru înălbire de
uz casnic, produse antistatice de uz menajer,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățare dizolvante sub formă de emulsie,
produse de curățare pentru metale, produse de
curățare pentru parbriz, produse de curățare
pentru piatră, produse de curățare sub formă
de spray pentru materiale textile, produse de
curățare sub formă de spume, produse de
curățat pentru toalete, produse de desfundat
chiuvete, produse de spălat legume și fructe,

produse degresante pe bază de solvenți,
produse pentru clătire, produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea mobilierului,
produse pentru decolorare, produse pentru
lustruirea mobilei, produse pentru lustruirea
podelelor, produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse pentru îndepărtarea cerii,
săpun de uz casnic, șampon de
covoare, sodă caustică, soluții de curățare
pentru aparate stomatologice de sterilizare
cu ultrasunete, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, soluții pentru curățarea
covoarelor, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, solvenți pe bază de alcool utilizați
ca produse de curățare, spray pentru luciu,
spray-uri de degresare, spray-uri de curățare,
spray-uri de curățat pentru împrospătarea
protecțiilor de maxilar pentru sportivi, săpun
lichid pentru spălarea vaselor, săpun pentru
curățarea suprafețelor cu depuneri de grăsime
sau gudron, săpun în calupuri pentru curățare
menajeră, șervețele de hârtie impregnate
pentru curățarea vaselor de bucătărie, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, șervețele
pentru șters ochelarii impregnate cu detergent,
șervețele umede impregnate cu detergent pentru
spălat vase, șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, substanțe degresante,
substanțe de curățare pentru uz casnic,
substanțe pentru îndepărtarea petelor, săpun
lichid, săpunuri lichide, săpunuri de baie
lichide, săpun lichid pentru băi de picioare,
săpunuri lichide pentru mâini și față, lavete
impregnate cu detergent pentru curățarea
obiectivelor fotografice, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de
curățare, odorizante de casă, preparate pentru
curățare și odorizante, articole de parfumerie
și odorizante, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, uleiuri pentru motoare,
uleiuri extrafine pentru motoare, uleiuri fine
pentru motoare, uleiuri pentru motoare de
autovehicule, uleiuri lubrifiante pentru motoare
pe benzină, uleiuri de lubrifiere pentru motoare
de autovehicule, detergenți (detersive) de
uz medical, detergenți germicizi, preparate
antibacteriene, de uz medical, pentru spălarea
feței, preparate antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, dezinfectante, dezinfectanți și
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antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,
fitile de sulf [dezinfectante], dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante de
uz menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, soluții de curățare de uz
medical, alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni,
antiseptice cu efect profilactic, antiseptice
cu efect terapeutic, bactericizi, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante pentru wc-
uri chimice, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente, dezinfectanți pentru instrumente
și aparate medicale, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptice, produse dezinfectante pentru
bazine de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluții de
sterilizare, șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, sprayuri
antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe
dure, produse pentru sterilizare, substanțe de
spălare (sterilizante), substanțe de sterilizare,
termometre de uz medical, termometre digitale
de uz medical, termometre pentru măsurarea
temperaturii corporale, termometre electronice
de uz medical, termometre cu mercur pentru uz
medical, termometre cu infraroșu de uz medical,
uscătoare de mâini, uscătoare electrice pentru
mâini, uscătoare de mâini electrice cu aer cald,
uscătoare de mâini cu acționare fără atingere,
uscătoare pentru mâini cu aer cald, acționate
electric, dispozitive pentru săpun lichid, suporturi
pentru săpun lichid, distribuitoare pentru săpun
lichid (pentru uz casnic), dispensere de șervețele
pentru față, dispensere de șervețele din
celuloză, de uz casnic, dispensere personale
de pastile sau capsule, pentru uz casnic,
dispensere de ață dentară, lavete de spălat
vase, lavete pentru șters lentilele aparatelor

foto, distribuitoare de hârtie igienică, suporturi
vertical pentru hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, suporturi pentru role de
hârtie igienică, distribuitoare de role de hârtie
igienică, distribuitoare de prosoape de hârtie,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, distribuitoare de prosoape de hârtie
(altele decât cele fixe), mopuri, capete de
mop, găleți pentru mop, perii cu mop, găleți
pentru mop prevăzute cu storcător pentru
mop, storcătoare de găleată pentru mop, găleți
cu storcător pentru mop, găleți prevăzute cu
storcător pentru mop, aplicatoare de ceară
pentru podea, montabile pe un mâner de mop,
coșuri de gunoi metalice, coșuri de gunoi din
metal, coșuri de gunoi din plastic (cutii pentru
gunoi), coșuri de gunoi cu pedală (cutii pentru
gunoi), coșuri de gunoi de uz menajer, mănuși
pentru exfoliere, mănuși pentru grătar, mănuși
pentru cuptor, mănuși de bucătărie, mănuși de
lustruit, mănuși de grădinărit, mănuși de menaj,
mănuși pentru lustruit pantofii, mănuși pentru
spălarea mașinilor, mănuși pentru șters praful,
mănuși pentru îngrijirea animalelor, suporturi
pentru întinderea mănușilor, mănuși de curățenie
din țesături, mănuși abrazive pentru curățat
legume, mănuși pentru curățare sau pentru
menaj, mănuși din cauciuc pentru uz casnic,
mănuși din cauciuc de uz casnic, mănuși de
bumbac de uz casnic, mănuși din plastic de
uz casnic, găleți pliabile, găleți de plastic,
găleți pentru clătire, găleți pentru baie, găleți
de cărbuni, găleți pentru saună, găleți de uz
industrial, găleți prevăzute cu role, găleți de
uz domestic, huse ajustate pentru găleți, găleți
pentru cărbuni de uz menajer, găleți de plastic
pentru depozitarea jucăriilor de baie, bureți
pentru raclete de geam.

───────
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(210) M 2020 06122 (111)173962
(151) 02/09/2020
(732) COCOON ATELIER DE PARFUM,

STR. PAVEL JUMANCA NR. 12,
CAM. 1, SC. B, AP. 20, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL,
STR. GRIVITA NR.37E, JUD.ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Cocoon

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ambră (parfumerie), apă de colonie, apă de
lavandă, apă de parfum, apă de toaletă , apă
parfumată, aromatizanţi pentru parfumuri, arome
(uleiuri esenţiale), batiste de unică folosinţă
impregnate cu colonie, articole de parfumerie
pe bază de cedru, baze pentru parfumuri de
flori, compuşi parfumaţi din heliotropină, creme
aromoterapeutice, creme cosmetice parfumate,
extracte de flori (parfumerie), deodorante de
corp (parfumerie), extracte de parfum, loţiuni
pentru aromoterapie, loţiuni şi creme de
corp parfumate, pentru scopuri cosmetice,
mosc natural (pentru uz cosmetic), mentă
pentru parfumerie, mosc (parfumerie), produse
de parfumerie, mosc sintetic (parfumerie),
parfumuri de uz industrial, parfumuri de uz
personal, parfumuri lichide, parfumuri naturale,
parfumuri solide, preparate parfumate, produse
de parfumerie cu vanilie, produse de parfumerie
sintetice, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, spray de corp (pentru uz cosmetic),
sfere parfumate (substanţe aromatice), sprayuri
parfumate pentru corp, sprayuri pentru corp

(nemedicinale), substanţe aromatizante pentru
parfumuri, substanţe parfumate din geraniol,
ulei de lavandă de uz cosmetic, ulei de mentă
(parfumerie), ulei de trandafiri de uz cosmetic,
uleiuri naturale pentru parfumuri, şerveţele
parfumate, antiperspirante (produse de toaletă),
deodorante antiperspirante, deodorante de
uz personal, deodorante de uz personal
(parfumerie), sprayuri pentru corp.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata şi servicii de vânzare
online în legătură cu: ambră (parfumerie), apă
de colonie, apă de lavandă, apă de parfum, apă
de toaletă, apă parfumată, aromatizanţi pentru
parfumuri, arome, batiste de unică folosinţă
impregnate cu colonie, articole de parfumerie
pe bază de cedru, baze pentru parfumuri de
flori, compuşi parfumaţi din heliotropină, creme
aromoterapeutice, creme cosmetice parfumate,
extracte de flori (parfumerie), deodorante de
corp (parfumerie), extracte de parfum, loţiuni
pentru aromoterapie, loţiuni şi creme de
corp parfumate, pentru scopuri cosmetice,
mosc natural (pentru uz cosmetic), mentă
pentru parfumerie, mosc (parfumerie), produse
de parfumerie, mosc sintetic (parfumerie),
parfumuri de uz industrial, parfumuri de uz
personal, parfumuri lichide, parfumuri naturale,
parfumuri solide, preparate parfumate, produse
de parfumerie cu vanilie, produse de parfumerie
sintetice, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, spray de corp (pentru uz cosmetic),
sfere parfumate (substanţe aromatice), sprayuri
parfumate pentru corp, sprayuri pentru corp
(nemedicinale), substanţe aromatizante pentru
parfumuri, substanţe parfumate din geraniol,
ulei de lavandă de uz cosmetic, ulei de mentă
(parfumerie), ulei de trandafiri de uz cosmetic,
uleiuri naturale pentru parfumuri, şerveţele
parfumate, antiperspirante (produse de toaletă),
deodorante antiperspirante, deodorante de
uz personal, deodorante de uz personal
(parfumerie), sprayuri pentru corp, substanţe
parfumate din geraniol, ulei de lavandă de
uz cosmetic, ulei de mentă (parfumerie),
ulei de trandafiri de uz cosmetic, uleiuri
naturale pentru parfumuri, şerveţele parfumate,
antiperspirante (produse de toaletă), deodorante
antiperspirante, deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
sprayuri pentru corp.

───────
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(210) M 2020 06134 (111)174048
(151) 01/09/2020
(732) HERA VASILE-SEBASTIAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. CELLA DELAVRANCEA
NR. 13, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL,
STR. GRIVITA NR.37E, JUD.ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ANDROCENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.03; 26.11.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în

jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, cămăși cu mânecă lungă, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
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femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, neglijeuri
(lenjerie de corp), paltoane, pantalonași pentru
bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni
bufanți până la genunchi, pantaloni cargo,
pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din piele,
rochii
drepte, rochii lungi de seară, rochii pentru
femei, rochii pentru gravide, sacouri de gală,
salopete scurte, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri, șaluri
de ocazie, sarafane, sarafane (rochii), seturi
de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, pantaloni de
trening, treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri

sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, șepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
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domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), bodyuri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu mânecă lungă, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față ,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de baie pentru copii, costume de
baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă,
costume de dans, costume de gală, costume
de plajă, costume de ploaie, costume de seară,
costume din piele, costume dintr-o singură piesă,
costume informale (casual), costume pentru
bărbați, cravate, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole

de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu
guler rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere
cu gât în formă de v, pulovere cu mânecă
lungă, pulovere fără mâneci, pulovere tip polo,
redingote, rochii de bal, rochii din imitație de
piele, rochii din piele, rochii drepte, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, rochii pentru gravide,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, șaluri de ocazie, sarafane, sarafane
(rochii), seturi de bluză și jachetă, seturi
de maiouri și șorturi (articole vestimentare),
slipuri de baie, smochinguri, șaluri și eșarfe
de cap, șalvari, șorturi, șorturi de baie, șorturi
pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte), șosete,
șosete cu deget, șosete cu talpă, șosete care
absorb transpirația, șosete bde lână, șosete
impermeabile, șosete pentru bărbați, șosete
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pentru sport, șosete peste genunchi, șosete
și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
pentru sport, treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținute de seară, ținută stil
casual, tricouri cu mânecă scurtă, tricouri de
tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru fotbal,
tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci, tunici,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), uniforme,
uniforme profesionale, veste, veste de piele,
veste matlasate,
papuci de baie, sandale de baie, balerini
(încălțăminte de damă), balerini (încălțăminte),
bascheți, cizme, cizme cu șireturi, cizme de
damă, cizme de iarnă, cizme de ploaie,
cizme impermeabile, espadrile, galoși, ghete,
ghete pentru bebeluși, ghete pentru munte,
ghete sport, încălțăminte (cu excepția articolelor
de încălțăminte ortopedice), încălțăminte
cu închidere cu arici, încălțăminte de
lucru, încălțăminte de plajă, încălțăminte
de plajă și sandale, încălțăminte de
fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi
din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, șepci cu cozoroc, șepci (articole de

îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.

───────

(210) M 2020 06135 (111)174120
(151) 31/08/2020
(732) TUDOREL PILAF, STR. LACUL

URSULUI NR. 2, BL. P1, SC.2, ET.
1, AP. 15, JUD.ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

WINE BUILDING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14;
26.13.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin.
41. Servicii de divertisment, planificare de
petreceri (divertisment), instruire practică
(demonstrații), furnizarea facilităților de recreere,
organizarea și susținerea de seminarii, predare/
servicii educaționale/servicii de instruire.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii oferite de bar.

───────
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(210) M 2020 06138 (111)173629
(151) 31/08/2020
(732) GRUMA, S.A.B. DE C.V., RIO DE

LA PLATA #407 OTE. COLONIA DE
VALLE, CP 66220, SAN PEDRO
GARZA, GARCIA N. L., MEXIC

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, COD POȘTAL 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MISSION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, sosuri pentru gustări, incluzând sos
de guacamole, sos de smântână, sos de brânză
(cremă), sos de fasole, jalapenos (procesat).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, gheaţă, tortilla, wrap-
uri, pâine aplatizată, pâine tip pită, chapatti
(pâine), roti (pâine), piadina (lipie italiană),
cochilii (coji) de taco, tostada (lipie), gorditas
(pâine), aluat de pizza şi cruste, chips-uri de
tortilla, snack-uri pe bază de porumb, gustări
pe bază de grâu, salsa, condimente (sosuri)
incluzând condimente de taco, sos pentru
taco, sos de brânză, kit-uri pentru mâncare
mexicană, incluzând kit-uri pentru taco, kit-uri
pentru burrito, kit-uri pentru fajita care pot include
orice sortiment de tortilla, lipie, condiment, sosuri
de brânză, salsa, mix-uri de tortilla, mix-uri
de tamale, aluat din făină de mălai, mălai
deshidratat, mălai grişat, mălai, mâncare de
porumb, mămăligă, făină, salsa cu fasole.

───────

(210) M 2020 06140 (111)173595
(151) 31/08/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCURESTI, 022511, ROMANIA

(540)

IMMUNITY FORTE C
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, preparate farmaceutice, medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz
uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor, agenţi
de activare a funcţiilor celulare de uz
medical, agenţi detoxifianţi pe bază de
plante, analgezice, antibiotice, antioxidanţi,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice, capsule decongestionante,
colagen de uz medical, compoziţii din
plante medicinale de uz medical, compoziţii
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante şi din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loţiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine de uz medical, preparate
cu minerale şi vitamine de uz medical,
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preparate dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, preparate din plante de uz medical,
preparate farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate fitoterapeutice de
uz medical, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătăţii, preparate
multivitaminice, preparate pe bază de
multivitamine, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, preparate
pentru calmarea durerii, preparate şi substanţe
cu minerale de uz medical, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
analgezice, preparate şi substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate şi
substanţe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale şi farmaceutice, remedii pentru
medicina umană, suplimente alimentare de
uz medical, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pentru îmbunătăţirea
formei fizice şi a rezistenţei, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine de uz medical, suplimente alimentare
şi preparate dietetice, suplimente antioxidante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente nutritive, suplimente pe bază de
plante, suplimente pe bază de vitamine,
suplimente vitaminice şi minerale, tablete de
uz farmaceutic, tablete de vitamine, tonice
(medicamente), tonice venoase, unguente
antiinflamatoare, unguente medicinale.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ
de magazine, achiziţie de bunuri şi
servicii pentru alte întreprinderi, servicii de
desfacere, servicii de agenţii de import-
export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitarede orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, promovarea bunurilor altora, servicii
de vânzări pentru terţi, aprovizionare pentru
terţi (servicii de achiziţie pentru terţi), achiziţie
de bunuri şi servicii pentru terţi, distribuire
de materiale publicitare, informaţii şi sfaturi

comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi, organizare de
expoziţii, târguri cu scop comercial şi publicitar,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
punerea împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse (cu excepţia transportului
lor) permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ
de magazine, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, ori pe bază
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii, strângerea la un loc
a produselor, în beneficiul terţilor, pe internet
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
servicii de intermediere comercială, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanţă comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătăţii, toate aceste servicii şi
pentru produsele enumerate în clasa 5.

───────
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(210) M 2020 06153 (111)173627
(151) 31/08/2020
(732) NOVARTIS AG , XX, BASEL (CH),

CH-4002, ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.A.I.CUZA

NR.52-54, SECTOR1, BUCUREŞTI,
011056, BU, ROMANIA

(540)

FINTIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────

(210) M 2020 06156 (111)173699
(151) 01/09/2020
(732) SC AUTOMOBILE DACIA SA,

STR. UZINEI NR. 1, JUD. ARGEŞ,
MIOVENI, 115400, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

PROGRAM PENTRU ELEVI-
BUILD YOUR FUTURE
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1007376/15.03.2021 , solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii PROGRAM PENTRU ELEVI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16.  Panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, animații de tip celulă, invitații
(papetărie), pungi (plicuri, săculeți) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, bannere din
hârtie, semne de cărți, cutii din hârtie
sau carton, calendare, carton, carduri/cartele,
cataloage, creioane de cărbune, planșete cu
clamă (pentru hârtii), clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), benzi
desenate, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc (papetărie), coperți (papetărie)/învelitori
(papetărie), protecții de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de desen,
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
dosare (rechizite de birou), stegulețe din
hârtie, fluturași publicitari, mape pentru hârtii/

dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), etichete
din hârtie sau carton, registre (cărți), bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), felicitări muzicale, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), ziare,
agende, carnete de notițe (papetărie), suporturi
pentru pagini, hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decorațiunile pentru păr, funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decorațiunile
pentru păr, ecusoane cu nume (articole
de birou), hârtii pentru pictură și caligrafie,
penare/cutii pentru stilouri, suporturi pentru
creioane, creioane mecanice, ascuțitori de
creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustrații, placarde din hârtie sau carton, portrete,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, articole pentru școală
(papetărie), sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, plăci cu
denumiri de firme din hârtie sau carton, ștampile
(sigilii), suporturi pentru stilouri și creioane,
papetărie, stilouri din oțel, abțibilduri (papetărie),
materiale didactice (cu excepția aparatelor),
bilete, cartonașe, altele decât pentru jocuri,
hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, suporturi pentru
fixarea instrumentelor de scris, tăblițe de scris,
cărți de scris sau de colorat, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
18. Dosare de conferință/mape de conferință,
genți de mână, carton imitație de piele,
portofele, poșete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru școală), rucsacuri/genți de
spate, ghiozdane școlare/genți pentru școală,
sacoșe de cumpărături, genți de scule, goale,
umbrele.
25. Șepci (articole pentru acoperirea capului),
articole de îmbrăcăminte, articole de acoperit
capul pentru purtare, tricotaje (îmbrăcăminte),
uniforme oficiale, îmbrăcăminte de
stradă, salopete/combinezoane (îmbrăcăminte),
cămăși, cămăși cu mânecă scurtă, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), tricouri cu
mânecă scurtă, cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci.
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28. Jocuri de table, mingi pentru jocuri, jocuri
pe tablă, blocuri de construcție (jucării), jocuri
de construcție, jocuri de șah, table de șah, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
darts, păpuși, drone (jucării), ținte electronice,
jocuri, aparate pentru jocuri, giroscoape și
stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, puzzle-uri, manșe de
comandă pentru jocurile video, caleidoscoape,
pălării din hârtie pentru petreceri, jocuri de
societate, aparate pentru exerciții fizice, baloane
pentru joacă, mingi/bile de joacă, cărți de
joc, jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, jocuri portabile și jucării cu funcții
de telecomunicații integrate, folii de protecție
adaptate pentru ecrane pentru jocurile portabile,
păpuși marionete, rachete/bâte pentru jocuri,
zornăitoare (obiecte de divertisment), vehicule
de jucărie cu telecomandă, machete de vehicule
la scară, seturi de machete la scară (jucării),
mașini de jucărie, machete de jucărie, figurine
de jucărie, roboți de jucărie, jucării din aluat de
modelare, jucării, mașini pentru jocuri video.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, licitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial
sau industrial, compilarea de informații în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare,
servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relații
media, servicii de comunicații corporative,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, servicii de revizuire a articolelor

din ziar, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, sondaje de opinie, publicitate
exterioară, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, publicitate prin televiziune, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea și
menținerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea și menținerea
informațiilor în registre, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
41. Academii (educație), educație de tip școală
cu internat, antrenare (instruire), organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare
la educație, servicii educaționale furnizate de
școli, organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstrații),
publicarea cărților, producția de programe
radio și de televiziune, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/ servicii de instruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor.
42. Calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, consultanță
software pentru calculatoare, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculatoare, consultanță
în domeniul economisirii energiei, conversia
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datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, inginerie, găzduirea site-
urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanță, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității,
proiectarea ambalajelor, cercetare în domeniul
fizicii, cercetare în domeniul sudurii, controlul
calității, stilizare (proiectare industrială),
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule.

───────

(210) M 2020 06161 (111)174155
(151) 01/09/2020
(732) ADRIA BROKER SRL, STR.

ROMANA BL. 29B, SC. B, ET.
2, AP.7, JUDEŢ TELEORMAN,
ZIMNICEA, TELEORMAN,
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

ADRIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
brichete pentru fumatori.

───────

(210) M 2020 06170 (111)174295
(151) 01/09/2020
(732) ACC OCULAR LENS SRL, STR.

GHEORGHE LAZAR NR. 2,
JUDEȚUL SATU-MARE, SATU-
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

KANGLE eyewear

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari (optică).

───────

(210) M 2020 06171 (111)173977
(151) 01/09/2020
(732) ARENA GROUP SA, STR. ŞTEFAN

MIHĂILEANU NR. 31, ET. 1, AP. 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 024022,
ROMANIA

(540)

ASCARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, medicamente pentru boli
cardiovasculare utilizate în tratamentul
hipertensiunii.

───────
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(210) M 2020 06174 (111)174134
(151) 01/09/2020
(732) SC URSPACK SRL, STR. 22

DECEMBRIE NR. 10, SAT
BOSANCI, JUD. SUCEAVA,
COMUNA BOSANCI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

URS PACK GO GREEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 05.01.01;
03.01.14; 03.01.24; 26.05.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben
(HEX#f7dd6c), verde închis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, panouri
publicitare din hârtie sau carton, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, cutii din
hârtie sau carton, carton, suporturi de pahare
din hârtie, pungi conice din hârtie, steguleţe
din hârtie, fluturaşi publicitari, saci de gunoi
din hârtie sau plastic, şerveţele din hârtie,
etichete din hârtie sau carton, materiale din
hârtie sau carton pentru ambalare (amortizare,
umplutură), materiale de căptuşire din hârtie sau
carton/umplutură din hârtie sau carton, hârtie,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic
cu bule pentru împachetat sau ambalat, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de
firme din hârtie sau carton, prosoape din hârtie.
21. Cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii pentru pâine, șervete de bucătărie,
pahare din hârtie sau plastic, farfurii de unică

folosinţă, pahare de băut, pahare (recipiente),
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, cutii pentru gustări, căni, farfurii
din hârtie, farfurioare, boluri pentru supă,
farfurii pentru masă, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, recipiente
termoizolante pentru alimente.

───────

(210) M 2020 06176 (111)174291
(151) 01/09/2020
(732) MARINELA IVANESCU, STR.

STEAUA ROȘIE NR. 31F, BL. F, AP.
4, JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Imunozym

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, de uz medical.

───────

(210) M 2020 06177 (111)174051
(151) 01/09/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TAMINO FORTE
BY MEDICINAS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate
dietetice și alimentare, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate
alimentare dietetice de uz medical, suplimente
alimentare lichide de uz medical, alimente
dietetice de uz medical, medicamente pe
bază de plante, preparate din plante de
uz medical, extracte din plante de uz
medical, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical.

───────

(210) M 2020 06178 (111)174052
(151) 01/09/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

IMUNE 369 BY MEDICINAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate
dietetice și alimentare, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate
alimentare dietetice de uz medical, suplimente

alimentare lichide de uz medical, alimente
dietetice de uz medical, medicamente pe
bază de plante, preparate din plante de
uz medical, extracte din plante de uz
medical, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical.

───────

(210) M 2020 06182 (111)174362
(151) 02/09/2020
(732) POL ELECTRO FONDA, STR.

MĂRĂȘEȘTI NR. 79, JUDEȚUL
TELEORMAN, ROȘIORI DE VEDE,
TELEORMAN, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

LAVMAR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Apă florală (parfumerie), aromatizanți (uleiuri
esențiale), esență de badian, uleiuri esențiale
de cedru, esențe eterice, esențe și uleiuri
eterice, ulei de iasomie, ulei de lavandă,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, ulei brut din
mentă, ulei de amla de uz cosmetic, ulei
de arbore de ceai, ulei de cocos de uz
cosmetic, ulei de migdale, ulei de pin, ulei de
ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri, uleiuri
esențiale aromatice, uleiuri de aromoterapie (de
uz cosmetic), uleiuri distilate pentru îngrijirea
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frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale de lemn
de santal, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale pentru
aromoterapie, uleiuri esențiale pentru calmarea
nervilor, uleiuri esențiale pentru uz casnic, uleiuri
esențiale pentru uz personal, uleiuri esențiale
sub formă de emulsie, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale vegetale, uleiuri eterice, uleiuri naturale
de uz cosmetic, uleiuri nemedicinale, uleiuri
parfumate, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii, uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: apă florală (parfumerie),
aromatizanți (uleiuri esențiale), esență de
badian, uleiuri esențiale de cedru, esențe eterice,
esențe și uleiuri eterice, ulei de iasomie, ulei
de lavandă, preparate pentru aromoterapie,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale, ulei
brut din mentă, ulei de amla de uz cosmetic,
ulei de arbore de ceai, ulei de cocos de uz
cosmetic, ulei de migdale, ulei de pin, ulei de
ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri, uleiuri
esențiale aromatice, uleiuri de aromoterapie (de
uz cosmetic), uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale de lemn
de santal, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale pentru
aromoterapie, uleiuri esențiale pentru calmarea
nervilor, uleiuri esențiale pentru uz casnic, uleiuri
esențiale pentru uz personal, uleiuri esențiale
sub formă de emulsie, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale vegetale, uleiuri eterice, uleiuri naturale
de uz cosmetic, uleiuri nemedicinale, uleiuri
parfumate, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii, uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale).

───────

(210) M 2020 06186 (111)174259
(151) 02/09/2020
(732) COSMIN CÂMPEAN,

STR.SEPTIMUS SEVERUS
NR.16,BLOC 1, EATS 3, AP 11,
JUDEŢ ALBA, ALBA IULIA, 510129,
ALBA, ROMANIA

(540)

Tradition Tm Tradition
Und Markt ESTD 2017

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 07.01.25;
07.01.12; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:vişiniu, gri, maro,
galben auriu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară.

───────

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de asistență și informare în organizarea afacerii
și gestiunea afacerilor comerciale, servicii de
publicitate, marketing și promovare, asistență
 în  afaceri,  management  și  
servicii administrative.
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(210) M 2020 06197 (111)174209
(151) 02/09/2020
(732) S.C. CENTURY TRADE S.R.L.,

BLD. INDEPENDENŢEI NR. 13B,
BL. AC2. SC. A, ET. 3, AP. 12,
JUDEŢ PRAHOVA, LOC. PLOPENI,
PLOPENI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IMPERIAL STONE

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 01.01.05;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Tigăi, tigăi neelectrice, tigăi cu mâner, tigăi
întinse pentru gătit, capace pentru tigăi de prăjit,
oale și tigăi pentru gătit (non-electrice), oale de
gătit, ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor.

───────

(210) M 2020 06200 (111)173700
(151) 02/09/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Urostrong JUNIOR
Supliment alimentar

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1005691/26.02.2021, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
SUPLIMENT ALIMENTAR; EXTRACT DE

MERIŞOR CANADIAN 36mg; PropolON 53mg

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 05.07.07; 26.11.01;
26.05.04; 26.01.18; 26.01.17

(591) Culori revendicate:roşu, galben, vişiniu,
albastru, roz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare, de uz medical,
pentru oameni și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 06207 (111)173995
(151) 02/09/2020
(732) SC PICCOLO MONDO TRADING

SRL, INTRAREA SERDARULUI
NR. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

Piccolo mondo HOTEL &
RESTAURANT SINCE 1993

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 26.04.03;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte, carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,

dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, antreuri preparate constând în principal
din fructe de mare, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite și congelate
constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din pește, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, mâncăruri gătite
constând în principal din carne de pui, mâncăruri
cu legume, congelate rapid, omlete, pește gătit
și congelat, salate aperitiv, salate de legume,
salate de cartofi, salate preparate, supă groasă,
supă gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi dulci,
produse apicole de uz alimentar, aluaturi și
amestecuri din acestea, alimente cu paste la
conservă, aperitive (tartine), biscuiți crackers
cu aromă de legume, biscuiți cu aromă de
plante, biscuiți crocanți din cereale, chipsuri de
orez, chipsuri de porumb, chipsuri de creveți,
clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco, floricele
de porumb, crenvurști calzi și ketchup în
chifle deschise, covrigei, gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
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care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate și
dulciuri, preparate din zahăr pentru cofetărie,
gheață pentru produse de cofetărie, jeleuri
de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere brute și neprocesate,
momeală, nu artificială, paturi și culcușuri pentru
animale, produse alimentare și hrană pentru
animale, ciuperci proaspete, plante, copaci
și produse forestiere brute și neprocesate,
flori, fructe proaspete, nuci, legume și ierburi
proaspete, fructe proaspete, amestecuri de
fructe (proaspete), aranjamente de fructe
proaspete.
32. Bere și produse de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi energizante, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe bază
de nuci și de soia, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), șerbeturi din fructe (băuturi), punci
nealcoolic, cocteiluri fără alcool, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, cidru fără alcool, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, sucuri de fructe,
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice, băuturi
nealcoolice din fructe uscate.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice

preamestecate, băuturi spirtoase, cocteiluri
alcoolice.
35. Organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de cercetare și informații în afaceri, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu lapte, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu carne
și produse din carne, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu insecte și larve preparate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu intestine pentru cârnați și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu ouă și produse din ouă, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse lactate și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu supe și baze de supă, extracte
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu uleiuri și grăsimi, servicii
de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe
și legume, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu dulcețuri, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu gemuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu gemuri
din fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu carne, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
alimente refrigerate constând în principal din
pește, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu feluri de mâncare preparate din
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carne, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu mâncăruri gătite
constând în principal din pește, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu mâncăruri gătite constând în principal din
legume, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
mâncăruri cu legume, congelate rapid, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu omlete, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu pește gătit și
congelat, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu salate aperitiv, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu salate de legume, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu salate
de cartofi, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu salate preparate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu supă groasă, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu supă
gata-preparată, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu supe, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sare, mirodenii, arome
și condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aluaturi și amestecuri
din acestea, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu alimente cu paste
la conservă, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu aperitive (tartine),
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu biscuiți crackers cu aromă de
legume, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu biscuiți cu aromă
de plante, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu biscuiți crocanți din
cereale, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu chipsuri de orez, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură

cu chipsuri de porumb, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu chipsuri
de creveți, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu clătite, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu chipsuri
tortilla, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu chipsuri taco, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu floricele de porumb, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata înlegătură cu
covrigei, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu fulgi, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu frigănele,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu gustări preparate conținând în
principal cereale expandate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu înveliș pentru
sandvișuri, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu lipii cu pui, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu lasagna, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu hot-dog
(sandvișuri), servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu hamburgeri în
pâine, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu hamburgeri introduși în
chifle, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu hamburgeri (sandvișuri),
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu gustări sărate pe bază de
cereale, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu gustări sărate pe bază
de porumb, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu
carne, pește sau legume, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
mâncăruri care includ paste, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu pateuri
cu cârnați, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu paste făinoase
umplute, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu plăcinte cu carne,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu plăcinte, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu pizza,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu plăcinte cu legume, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
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cu produse de patiserie conținând legume și
pește, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de patiserie aromate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu pufuleți de brânză,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse snacks preparate pe bază
de porumb, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sandvișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu spaghetti și chiftele, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu snack-
uri preparate din făină de cartofi, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu sushi, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vafe congelate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu batoane de cereale și batoane
energizante, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu alimente care conțin
cacao ca ingredient principal, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu biscuiți
crackers, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu biscuiți sărați, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu brioșe cu fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cozonaci, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cornuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu clătite americane, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu deserturi
cu musli, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu deserturi cremă instant,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu creme
pe bază de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu drajeuri
dulci (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu deserturi
preparate (produse de cofetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata

în legătură cu dulciuri înghețate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu fructe trase în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fulgi
de patiserie de unt de arahide, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu fructe de pădure învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu fructe oleaginoase trase în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu înghețate și dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu gheață pentru produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu jeleuri de fructe
(cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
pâine, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de cofetărie care conțin
gem, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie care
conțin jeleu, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse decofetărie
congelate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie
dulci aromate, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie
și înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie
nemedicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu spume, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu specialități de patiserie,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu animale vii, organisme pentru
reproducere, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu culturi agricole și
de acvacultură, produse horticole și forestiere,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu momeală, nu artificială, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu paturi și culcușuri pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse alimentare și hrană pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu ciuperci, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
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cu plante, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu copaci și produse
forestiere, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu flori, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu fructe proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu amestecuri de fructe (proaspete), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aranjamente de fructe proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu bere și produse de bere, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
preparate pentru fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu ape,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu băuturi carbogazoase aromatizate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu sucuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cidru, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu cocteiluri, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice pre-
amestecate, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu băuturi spirtoase,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu vin, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu mezeluri.
41. Editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,

organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenție de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia,
producție audio, video și multimedia și fotografie.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, restaurante cu
autoservire, pizzerii, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere (cazare temporară), organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizare de
spații pentru festivități și spații temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering.

───────
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(210) M 2020 06208 (111)173533
(151) 02/09/2020
(732) ANA SI CORNEL SRL, STR.

BARIERA AMARU NR. 1, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL , CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

Pachețel de la Ana și Cornel!

(531) Clasificare Viena: 04.05.02; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, negru, roşu,
alb, gri deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu supe și baze de supă, extracte
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ouă și produse din ouă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și
leguminoase prelucrate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mâncăruri preparate
constând în principal din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mâncăruri
preparate pe bază de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu carne și produse
din carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri și grăsimi comestibile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu supe
și baze de supă, extracte din carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ouă și produse din ouă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mâncăruri preparate pe bază de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carne și produse din carne, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri și grăsimi comestibile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu supe și baze
de supă, extracte din carne, servicii de vânzare
cu
amănuntul online în legătură cu produse lactate
și înlocuitori, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ouă și produse
din ouă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online
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în legătură cu mâncăruri preparate pe bază de
carne.

───────

(210) M 2020 06225 (111)173975
(151) 04/09/2020
(732) ALIN-VIRGILIU MERER,

STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 50B, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

MERER

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.13;
26.05.01

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, articole de îmbrăcăminte termice, articole
de

îmbrăcăminte cu protecție solară, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte din catifea, articole de
îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare (îmbrăcăminte),
bluze și șorturi pentru sport, bluzițe de noapte,
blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși purtate peste îmbrăcăminte, cămăși
pentru pescari, cămăși purtate sub chimonouri
(juban), cămăși rezistente la vânt, cămăși
sport care absorb umezeala, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, cămăși pentru gravide, cămăși
pentru costum, cămăși pentru camuflaj, cămăși
matlasate de uz sportiv, cămăși lungi purtate
sub chimonouri (koshimaki), cămăși hawaiene,
cămăși din tricot, cămăși din materiale țesute,
cămăși din fibre de ramie, cămăși din catifea
reiată, cămăși de vânătoare, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, că măși de noapte
pentru femei, cămăși de noapte japoneze
(nemaki), cămăși de costum, cămăși cu nasturi,
cămăși cu mânecă scurtă, cămăși, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de baie pentru copii, costume de baie
pentru femei, costume de baie întregi, costume
de bebeluși, costume de damă, costume de
dans, costume de gală, costume de plajă,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din lână,
îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte formală
de seară, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
activități în aer liber, îmbrăcăminte pentru
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bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte pentru
femei, impermeabile, jachete, jachete care
sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru nou născuți, îmbrăcăminte țesută,
îmrăcăminte cu protecția contra vântului, jachete
(îmbrăcăminte), jachete de trening, jachete
din bumbac, jachete din denim, jachete din
polar, jachete din tricot, jachete groase, jachete
impermeabile, jachete lungi, jachete pentru
bărbați, jachete pentru femei, jachete scurte,
groase, de iarnă, jachete, mantouri, pantaloni
și veste pentru femei și bărbați, jachete sport,
jeanși
denim, lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri cu
mânecă lungă, maiouri sportive, mantii de blană,
manșete (îmbrăcăminte), mănuși de iarnă,
mănuși fără degete (îmbrăcăminte), mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget, mănuși
tricotate, măști pentru dormit, măști pentru
ochi, neglijeuri (lenjerie de corp), paltoane,
pantalonași pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu
volănașe, pantaloni bufanți până la genunchi,
pantaloni cargo, pantaloni colanți,
pantaloni colanți pentru gravide, pantaloni de
antrenament, pantaloni de corp, pantaloni de
ocazie, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni pentru
gravide, pantaloni scurți, pantaloni scurți (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni scurți pentru box,
pantaloni scurți pentru gravide, pantaloni sport,
papioane, pardesie scurte, pardesiuri, pelerine,
pelerine damă, pijamale, pijamale pentru fetițe,
pijamale pentru gravide, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, redingote, rochii de bal, rochii din imitație
de piele, rochii din piele, rochii
drepte, rochii lungi de seară, rochii pentru
femei, rochii pentru gravide, sacouri de gală,
salopete scurte, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri, șaluri
de ocazie, sarafane, sarafane (rochii), seturi
de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,

șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete
peste genunchi, șosete și ciorapi, sutiene
fără bretele, sutiene și brasiere, taioare,
topuri (articole vestimentare), topuri (cămăși
fără mâneci), topuri cu spatele gol, trenciuri,
trening (pantaloni de), treninguri (pentru sport),
treninguri de nailon și bumbac, tricotaje
(îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară, ținută
stil casual, tricouri cu mânecă scurtă, tricouri
de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încăl
țăminte pentru bărbați și femei, încălțăminte
pentru copii, încălțăminte pentru femei,
încălțăminte sport cu talpă ortopedică, pantofi
cu platformă, pantofi cu talpă joasă, pantofi cu
toc înalt, pantofi cu tocuri mascate, pantofi de
alergat, pantofi de pânză, pantofi de ocazie,
pantofi de stradă, pantofi din piele, pantofi
fără șireturi, papuci de casă, papuci de casă
din plastic, papuci din piele, papuci fără
călcâi, saboți (încălțăminte), sandale, sandale
bărbătești, sandale cu șiret între degete, sandale
de damă, sandale pentru bebeluși, sandale
tip sabot, sneakers (încălțăminte), șlapi, teniși,
șosete joase pentru încălțăminte, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole din
piele care
servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, bentițe
antitranspirante pentru cap, bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe pentru
cap, berete, berete din lână, bonete, bonete de
noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1315

pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport, cravate, cravate
bolo, cravate de mătase, cravate americane stil
western cu vârfuri din metal prețios.
26. Broderie, broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
capse pentru îmbrăcăminte, catarame de curea,
fermoare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare (îmbrăcăminte),
bluze și șorturi pentru sport, bluzițe de noapte,
blănuri, blănuri (îmbrăcăminte), bluzoane, body-
uri (articole de îmbrăcăminte, bodyuri (lenjerie
de corp), body-uri din plasă, bolerouri, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), bretele pentru
bărbați, brâie (îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie
de corp), bustiere, bustiere sport, căciuli tip
cagulă, cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cămăși pentru pescari, cămăși purtate sub
chimonouri (juban), cămăși rezistente la vânt,
cămăși sport care absorb umezeala, cămăși
stil sport, cămăși și furouri, cămăși pentru
gravide, cămăși pentru costum, cămăși pentru
camuflaj, cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși
lungi purtate sub chimonouri (koshimaki), cămăși
hawaiene, cămăși din tricot, cămăși din materiale

țesute, cămăși din fibre de ramie, cămăși din
catifea reiată, cămăși de vânătoare, cămăși
de tip hawaian cu nasturi în față, cămăși de
noapte pentru femei, cămăși de noapte japoneze
(nemaki), cămăși de costum, cămăși cu nasturi,
cămăși cu mânecă scurtă, cămăși, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
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pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, pantaloni de
trening, treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri

mascate, pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi
din piele, pantofi fără șireturi, papuci de casă,
papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale pentru bebeluși,
sandale tip sabot, sneakers, șlapi, teniși, șosete
joase pentru încălțăminte, articole cu cozoroace
care servesc la acoperirea capului, articole de
purtat pe cap pentru copii, articole din piele
care servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, bentițe
antitranspirante pentru cap, bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe pentru
cap, berete, berete din lână, bonete, bonete de
noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport, cravate, cravate
bolo, cravate de mătase, cravate americane stil
western cu vârfuri din metal prețios, broderie,
butoni, broșe (accesorii de îmbrăcăminte), butoni
pentru guler, butoni pentru haine, capse pentru
îmbrăcăminte, catarame de curea, fermoare,
furnizare de informații publicitare, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
de produse, marketing digital, marketing pe
internet, marketing promoțional, distribuirea de
mostre de produse, organizarea de publicitate,
plasare de reclame, pregătire de publicații
publicitare, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție și
distribuție de reclame la radio și la televiziune,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────
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(210) M 2020 06233 (111)173574
(151) 03/09/2020
(732) OUTDOOR SPORT S.R.L., STR.

SMEUREI NR. 9, JUDEŢ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ENJOY THE RIDE

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Regruparea în avantajul terţilor de
echipamente sportive, îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
încălțăminte pentru sport (exceptând transportul
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru echipamente sportive, îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte pentru

sport, încălțăminte pentru sport, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la echipamente
sportive, îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, încălțăminte pentru
sport, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la echipamente sportive,
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, încălțăminte pentru
sport, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
41. Activități sportive și culturale, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, organizare de activități
sportive sau competiții, pregătire cu privire
la activități sportive, servicii de antrenament
pentru activități sportive, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, tabere de
recreere, cursuri în cadrul taberelor educative,
servicii de tabere de vară (divertisment), cursuri
de instruire în tabere educative, tabere de
vară (divertisment și educație), organizare de
activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, prestarea de servicii de
divertisment educativ pentru copii în centre after-
school.

───────
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(210) M 2020 06235 (111)173663
(151) 03/09/2020
(732) SOCOMAT TRADE SRL , STR.

VLAICU VODĂ, NR. 11, BL.
V62, SC. 3, AP. 37, SECTOR 3 ,
BUCUREŞTI , 031242, ROMANIA

(540)

Soko SMART KAUFEN
BUY CLEVER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12; 26.05.01

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe cu
excepţia armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06240 (111)173625
(151) 03/09/2020
(732) SAVORY WORLD LTD., STR.

STELIOU MAVROMMATI, 55,
AGIOS DOMETIOS,
, NICOSIA, 2364, CIPRU

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

SOOCITZI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină și preparate din cereale, covrigi, chifle
cu gaură în mijloc (bagels), biscuiţi săraţi, grisine
sărate, sticksuri sărate, covrigi săraţi, cipsuri pe
bază de cereale, cipsuri din pâine cu gaură în

mijloc, amestec de gustări care conţin biscuiţi
sau covrigei, gustări pe bază de grâu, cereale
gata preparate pentru consum, cipsuri coapte în
cuptor sau prăjite, făcute din aluat.

───────

(210) M 2020 06241 (111)173626
(151) 03/09/2020
(732) SAVORY WORLD LTD., STR.

STELIOU MAVROMMATI, 55,
AGIOS DOMETIOS,
, NICOSIA, 2364, CIPRU

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

ALKA SOOCITZI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină și preparate din cereale, covrigi, chifle
cu gaură în mijloc (bagels), biscuiţi săraţi, grisine
sărate, sticksuri sărate, covrigi săraţi, cipsuri pe
bază de cereale, cipsuri din pâine cu gaură în
mijloc, amestec de gustări care conţin biscuiţi
sau covrigei, gustări pe bază de grâu, cereale
gata preparate pentru consum, cipsuri coapte în
cuptor sau prăjite, făcute din aluat.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1319

(210) M 2020 06243 (111)174062
(151) 03/09/2020
(732) PAUL SMERECIUC, STR. ROMUL

LADEA NR. 87A, JUD CLUJ, CLUJ-
NAPOCA
, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. BROTE EUGEN, NR. 8,
JUDEŢUL CLUJ, MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Bucovina Ultra Rocks
DISCOVER THE LEGENDARY

TREASURE OF ROMANIA
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei nr.
1005691/26.02.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii BUCOVINA

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 05.05.20;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#338C26), portocaliu (HEX #FA9E0D),
gri (HEX #666366)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Produse din hârtie şi carton, publicaţii,
reviste, broşuri, cărţi, fotografii, materiale
publicitare, calendare, articole de birou, toate
acestea în domeniul sportiv în legătură cu
sporturile de munte, alergare montană, alergare
pe drumuri și trasee, alergării pe drumuri și poteci
turistice, alergare maraton, cros.
35. publicitate, publicitate în domeniul de
activitate, gestiunea afacerilor comerciale,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, inclusiv editare text, publicitate referitoare
la produsele sportive şi serviciile altor persoane
dând posibilitatea sponsorilor de a-și asocia

produsele și serviciile cu competiții sportive,
promovarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site
web specializat a produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive în legătură cu sporturile de munte,
alergare montană, alergare pe drumuri și trasee,
alergare pe drumuri și poteci turistice, alergare
maraton, cros, regruparea în avantajul terţilor
a produselor, echipamentelor în legătură cu
sporturile de munte, alergare montană, alergare
pe drumuri și trasee,
alergare pe drumuri și poteci turistice, alergare
maraton, cros, atletism și drumeții, cu excepţia
transportului lor, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
39. Organizarea călătoriilor (excursiilor) pentru
activități de turism sportiv, bazat pe competiții
pe trasee montane, drumuri și poteci
turistice, servicii turistice, ghid turistic (însoţirea
călătorilor) și organizarea de excursii și
activități de turism activ (organizarea călătoriilor),
organizarea de călătorii turistice active, drumeții
cu activități în aer liber care implică mișcare pe
un anumit traseu.
41. Organizare de evenimente și activități
sportive, concursuri, competiții și turnee sportive
în legătură cu sporturile de munte, de alergare
montană, alergare pe drumuri și trasee, alergare
pe drumuri și poteci turistice, alergare maraton,
cros, selecția, pregătirea și participarea la
competiții sportive în legătură cu sporturile
de munte, de alergare montană, alergare pe
drumuri și trasee, alergare pe drumuri și poteci
turistice, alergare maraton, cros, servicii de
pregătire fizică şi instruire în activități sportive
legate de sporturile de munte, organizare
de trasee de drumeții și alergare montană
în scopuri recreative și sportive, organizare
tabere sportive, cursuri de instruire, educație
sportivă și de perfecţionare sportivă pentru
munte, drumeţie, alergare maraton, organizare
de expoziţii în scopuri culturale sau educative
în legătură cu sporturile de munte şi de
drumeţie, servicii de informare pentru sport,
evenimente sportive maraton, despre curse,
publicare de ghiduri de călătorie, furnizarea de
publicaţii electronice de cărţi şi de periodice
on-line în legătură cu sporturile de munte
şi de drumeţie, nedescărcabile, furnizare de
informații referitoare la sporturile de munte,
de alergare montană, alergare pe drumuri și
trasee, alergare pe drumuri și poteci turistice,
alergare maraton, cros, furnizarea de publicații
electronice online, care nu pot fi descărcate,
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referitoare la sporturile de munte, de alergare
montană, alergare pe drumuri și trasee, alergare
pe drumuri și poteci turistice, alergare maraton,
cros, servicii de organizare de programe de
decernare de premii, furnizarea de facilități de
agrement pentru evenimente sportive, competiții
sportive montane și programe de decernare de
premii.

───────

(210) M 2020 06245 (111)174131
(151) 03/09/2020
(732) ANDREI PAUL BINDEA, ALEE

BUJORULUI NR.1, BL.6, SC.C,
AP.2, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, 420131, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540543

(540)

Flori cu efect de WOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
26. Flori artificiale, flori de mătase, aranjamente
de flori artificiale, coroane din flori artificiale,
coroane de flori artificiale, buchete din flori
artificiale, fructe, flori și legume artificiale, flori
artificiale din materiale textile, flori artificiale
din materiale plastice, flori artificiale pentru
articole de îmbrăcăminte, arbuşti artificiali, pene
decorative (accesorii de îmbrăcăminte), panglici
decorative.
31. Flori, flori uscate, flori tăiate, flori conservate,
semințe de flori, pentru plantare, plante cu flori,
flori proaspete comestibile, bulbi de flori, buchete
din flori uscate, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, buchete din flori naturale, ghirlande din
flori naturale, coroane de flori naturale funerare,
plante și flori naturale, ghirlande de flori naturale,
coronițe din flori uscate, buchete de flori uscate,
flori conservate pentru decorare, coroane de flori
proaspăt tăiate, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), decorații florale
(uscate), aranjamente florale uscate, corsaje
din flori proaspete, aranjamente florale uscate
pentru butoniere, produse horticole brute,
produse horticole neprocesate, bulbi pentru

horticultură, semințe pentru horticultură, produse
horticole brute și neprocesate, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante verzi naturale de
uz decorativ, coronițe din ierburi uscate de uz
decorativ.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziții de flori și
plante în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de comenzi online, publicitate online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate și
marketing online, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni festive.
44. Aranjamentul florilor, servicii de închiriere
de flori, îngrijirea grădinii sau a straturilor
de flori, furnizare de informații privind
identificarea plantelor și a florilor în scopuri
horticole, servicii oferite de florării, servicii de
aranjament floral, închiriere de aranjamente
florale, confecționare de coroane (artă florală),
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, servicii de contractare
de închiriere de aranjamente florale, servicii
de horticultură, servicii pentru horticultură,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură).

───────
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(210) M 2020 06247 (111)173542
(151) 04/09/2020
(732) ANDRA STEFANIA CIUCU, ALEEA

EPRUBETEI NR 21-23, SC A, AP
34, ET 3, SECTOR 3, BUCURESTI,
032116, ROMANIA

(540)

Promoţionale senzaţionale
În conformitate cu art. 22

al Legii nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1007319/15.03.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Promoţionale senzaţionale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.04.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 06252 (111)173701
(151) 04/09/2020
(732) LIGHTHOUSE INTERNATIONAL

INC., KEELE STREET 255,
M6P-2K1 TORONTO, ONTARIO,
CANADA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1004115/03.03.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii ULTRA-C IMUNO COMPLEX

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice umane și veterinare,
preparate de vitamine și multivitamine, preparate
și suplimente alimentare pentru întărirea
sistemului imunitar, suplimente alimentare și
dietetice în stare solidă și lichidă, produse
din plante medicinale, plante medicinale,
amestecuri de plante uscate, uleiuri, creme,
unguente și extracte cu efect de vindecare,
siropuri de plante medicinale, ceaiuri medicinale,
suplimente alimentare cu efecte de vindecare,
plasturi, ceaiuri din plante de uz medical,
extracte din plante cu efect curativ, picături
de plante cu efect de vindecare, unguente
și uleiuri esențiale, pentru scopuri medicale,
ierburi vindecătoare, preparate sau pastile sau
tablete sau capsule cu ingrediente medicinale,
balsamuri și creme și unguente de uz medical,
extracte din plante sau siropuri de uz medical,
nutriție vitaminică și minerală de uz medical,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii
și a părului, extracte din plante suplimentate
cu vitamine, minerale, oligoelemente, alte
vitamine, minerale și oligoelemente (suplimente
alimentare), comprimate pe bază de plante, de
uz medical, capsule pe bază de plante de uz
medical, ierburi zdrobite și măcinate, de uz
medical.

───────

BARNY'S ULTRA-C 
IMUNO COMPLEX
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(210) M 2020 06255 (111)173991
(151) 04/09/2020
(732) ZOLTAN GURBAI, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 89, BL.
R19, SC.B, AP. 113, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

APARTAMENT KARLA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06267 (111)173532
(151) 04/09/2020
(732) S.C. GOOD FOOD CONSULTING

S.R.L., STR. SERG. NUȚU ION NR.
2 ET. 2 (ÎN INCINTA FIRM-RECOM
S.A), SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
050726, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL , CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

tood Good taste. Good food.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.03.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
catering, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,

informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi, servicii hoteliere.

───────

(210) M 2020 06269 (111)174247
(151) 04/09/2020
(732) A&C INTERNATIONAL ROAD

CARGO, CALEA CRAIOVEI NR.
123, BL. 1, SC. A, AP. 8, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

a&c INTERNATIONAL
ROAD CARGO

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#1d76bb), galben (HEX #fac01a),
roșu (HEX #eb2227)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────
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(210) M 2020 06270 (111)174248
(151) 04/09/2020
(732) A&C INTERNATIONAL ROAD

CARGO, CALEA CRAIOVEI NR.
123, BL. 1, SC. A, AP. 8, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

WINGS for your business

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 06283 (111)173955
(151) 04/09/2020
(732) TRUSTHEAD SERVICES SRL,

STR. CUZA VODA, BL. D4B, AP.
1, JUDEȚUL HUNEDOARA, DEVA,
330021, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

KUTT

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie.
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice de
uz medical.
20. Mobilă și mobilier.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente.
24. Produse textile și înlocuitori, materiale
textile, produse de filtrare din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, servicii de exterminări, dezinsecție
și deratizare, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură,
construcții și demolări de clădiri.
43. Servicii de cazare temporară, pensiuni
pentru animale, asigurarea de hrană și băuturi,
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servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 06285 (111)174249
(151) 05/09/2020
(732) TOP-TRADE MEDICAL SRL, STR.

EMIL BOTTA NR. 1, BL. M 109, SC.
1, AP. 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031073, ROMANIA

(540)

Dr. Reiner Calitate
pentru sanatate

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.11; 05.05.20

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(PMS 374)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, produse igienice pentru scopuri
medicale, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de

asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2020 06286 (111)173671
(151) 05/09/2020
(732) GENAROM SRL, STR. DELURENI

24, JUDEŢ VALCEA
, IONESTI, 247273, VALCEA,
ROMANIA

(540)

GENAROM MOBILIER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.10; 27.05.24; 05.03.11;
29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier.

───────
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(210) M 2020 06297 (111)173947
(151) 07/09/2020
(732) TAUS ADRIAN PFA, STR.

BRASOVULUI, NR. 692L, SAT
BOD, JUD. BRASOV, COMUNA
BOD, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM IANCU
NR. 48A, SC. B, AP. 10, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CLUBUL DE EXCELENTA
CANINA EST. 2010

PATROCLE BRASOV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.01.15; 03.01.08;
03.01.24; 27.01.12; 25.01.05; 26.01.01;
26.01.21; 01.03.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Dresarea animalelor.
43. Pensiuni pentru animale.

───────

(210) M 2020 06299 (111)173970
(151) 07/09/2020
(732) DIALEXTOY SRL, PIATA LUMINII

NR. 9, CONSTRUCTIA C1 ,
PARTER, JUDEȚUL BRĂILA ,
BRĂILA, 810214, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

HunterSpider
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, căști, căști stereo, căști antifonice,
căști auriculare, căști audio, căști pentru
skateboard, căști pentru motocicliști, căști de
ciclism, amplificatoare pentru căști, console
pentru căști, căști pentru telefoane, căști pentru
sudură, căști pentru muzică, bureți pentru căști,
căști de protecție, căști de box, căşti fără fir,
căşti pentru schi, căști pentru șoferi, cutii pentru
căști, căști pentru echitație, căști pentru sport,
căști in-ear, căști pentru baseball, căști de
fotbal american, căști pentru telefoane mobile,
căști de vizualizare monoscopică, căști pentru
realitate virtuală, căști pentru fotbal american,
cabluri adaptoare pentru căști, căști rigide pentru
scufundări, prize duble pentru căști, căști de
protecție pentru cicliști, căști de protecție pentru
sport, combinații de căști cu microfon, căști
de protecție pentru motocicliști, căști pentru
comunicare la distanță, căști de protecție pentru
șoferii, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști de protecție
pentru copii, căști cu microfon pentru
comunicații, căști pentru prinzători la baseball,
căști pentru hochei pe gheață, căști de protecție
folosite în sport, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, seturi de căști pentru telefoanele
mobile, căști de vizualizare stereoscopică în 3D,
căști de vizualizare monoscopică în 2D, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată, căşti
de protecţie pentru snow-board, căști pentru
jocuri de realitate virtuală, căști fără fir pentru
calculatoare tabletă, măști de protecție pentru
căști de protecție, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare, căști de protecție pentru
hochei pe gheață, dopuri antipraf pentru jack-
uri de căști audio, suporturi de camere video
montate pe căști, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, genți sport adaptate
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(echipate) pentru a transporta căști de protecție,
căști de realitate virtuală adaptate pentru folosire
la jocuri video, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, curele care
se prind sub bărbie pentru căștile de fotbal
american, software pentru jocuri care oferă sau
afişează câştigul jucătorului din maşinile de joc,
suporturi de mouse, mouse-uri pentru computer,
mouse-uri de calculator, mouse (periferice de
calculator), mouse-uri scaner, mouse-uri de
calculator fără fir, taste pentru tastatură de
calculator.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un
canal de televiziune, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru autori și scriitori, administrare
a afacerilor pentru complexuri cu piscine
de înot, administrare a afacerilor pentru
manechine, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru teatre, administrare a afacerilor pentru
agenții și brokeri de asigurări, pe bază de
externalizare, administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare a afacerilor
pentru centre de conferințe, administrare
a afacerilor pentru hoteluri din stațiuni
turistice, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrarea afacerilor
comerciale cu capital străin, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială

și pentru o societate de servicii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ceasuri inteligente, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
publicitate online, publicitate televizată,
publicitate și marketing, publicitate radiofonică,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
agenții de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate prin corespondență, publicitate și
reclamă, publicitate pentru cinematografe,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
administrație comercială.

───────

(210) M 2020 06301 (111)173952
(151) 07/09/2020
(732) IGOR LESAN, BD. LACUL TEI

NR. 75, SC. A, AP. 39, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR. 27,
ETAJ 1, AP. 3, BIROUL 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011091, ROMANIA

(540)

STAȚIA ROMBEER Fă-ți plinul!

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#a3fe01), negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1327

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea și admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii asigurate de
magazine en gross sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice ( site-uri web sau emisiuni de
teleshoping ), servicii de agenții de import-
export, regruparea la un loc în beneficiul terților
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2020 06310 (111)173651
(151) 07/09/2020
(732) SC KLAUS SRL, STR.

PRUNDULUI, NR.27C, JUD.
GALAŢI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

Artesana. Artizanii laptelui
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte și produse lactate, lapte condensat,
chiftele din brânză de vaci, lapte bătut, lapte
de iapă fermentat/cumâs, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, lapte praf,
lapte fermentat gătit.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
lapte și produse din lapte din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de produse prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de

magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 06311 (111)173664
(151) 07/09/2020
(732) SC KLAUS SRL, STR.

PRUNDULUI, NR.27C, JUD.
GALAŢI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

Asa e laptele
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte și produse lactate, lapte condensat,
chiftele din brânză de vaci, lapte bătut, lapte
de iapă fermentat/cumâs, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, lapte praf,
lapte fermentat gătit.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
lapte și produse din lapte din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine engros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de produse prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────
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(210) M 2020 06312 (111)173665
(151) 07/09/2020
(732) SC KLAUS SRL, STR.

PRUNDULUI, NR.27C, JUD.
GALAŢI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

Artesana. Asa e laptele
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte și produse lactate, lapte condensat,
chiftele din brânză de vaci, lapte bătut, lapte
de iapă fermentat/cumâs, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, lapte praf,
lapte fermentat gătit.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
lapte și produse din lapte din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine engros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de produse prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 06313 (111)174032
(151) 07/09/2020
(732) MARIA MAZARIANU, STR. ION

IONESCU DE LA BRAD NR. 33A,
JUD. NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Nemțeanul

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 26.04.05

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ziare electronice descărcabile.
16. Ziare, ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziare.
35. Abonamente la ziare, abonament la
ziare electronice, servicii publicitare privind
ziarele, planificarea de abonamente la ziare,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), publicitate în reviste, broșuri și ziare,
organizare de abonamente la ziare electronice,
servicii de abonamente la ziare, pentru terți,
organizare pentru dispunerea de spațiu publicitar
în ziare, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste.
39. Distribuirea de ziare, livrare, expediere și
distribuție de ziare și reviste.
41. Publicare multimedia a ziarelor, publicare
online de ziare electronice, închiriere de ziare și
reviste, publicare de ziare, periodice, cataloage
și broșuri, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, servicii de bibliotecă furnizate
prin intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare.

───────
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(210) M 2020 06320 (111)173954
(151) 07/09/2020
(732) LAURENȚIU MIHAI BĂRĂGĂU,

ȘOSEAUA VOINESTI NR. 60B,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ferma 2 cocoși Holboca - iași

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 27.05.01;
27.07.01; 26.04.04; 26.04.18; 08.07.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 06325 (111)173973
(151) 08/09/2020
(732) ENOCRAMA TRADING S.R.L.,

STR. LAMAIULUI NR. 4, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAMERA 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

BOB de LUNA

(531) Clasificare Viena: 01.07.06; 02.01.13;
01.15.11; 15.03.09; 19.01.25; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2020 06326 (111)173974
(151) 08/09/2020
(732) ENOCRAMA TRADING S.R.L.,

STR. LAMAIULUI NR. 4, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAMERA 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

ENOCRAMA

(531) Clasificare Viena: 02.01.13; 14.07.01;
19.01.25; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vin, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
spirtoase, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi aperitiv, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bitter (lichioruri),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lichioruri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vin, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi spirtoase, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi aperitiv, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bitter (lichioruri), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lichioruri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu băuturi spirtoase, servicii de vânzare cu

amănuntul online în legătură cu băuturi aperitiv,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bitter (lichioruri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lichioruri.

───────

(210) M 2020 06328 (111)173949
(151) 08/09/2020
(732) EXPRESS CREDIT IMM I.F.N.

S.A., STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ETAJ 1, BIROU NR.
HD6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ExpressCredit IMM

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, roșu, gri,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Operaţiuni de schimb valutar aferente
activităţilor de creditare, servicii privind
acordarea de microcredite, servicii de
consultanţă legate de activitatea de creditare,
servicii de evaluare financiară, analiză
financiară, servicii financiare, acordare de
credit, împrumuturi în rate, împrumuturi
garantate, acordare de finanţare pentru leasing,
acordare de garanţii financiare, acordare de
împrumuturi contra garanţii, administrare de
credite, consiliere pentru împrumuturi, estimare
financiară a bonităţii firmelor, finanţare pentru
leasing de vehicule cu opţiune de cumpărare,
asumare de angajamente de finanţare, asumare
de angajamente de garantare, finanţarea
tranzacţiilor comerciale, împrumuturi (operaţiuni
de finanţare) şi scontare de facturi, servicii de
scontare a facturilor (servicii financiare), forfetare
(servicii financiare), servicii de împrumut, servicii
de împrumuturi de bani, servicii de împrumut
comercial (servicii financiare), servicii de
creditare, servicii de leasing financiar, acordarea
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de credite imobiliare, servicii de factoring,
servicii de factoring pentru facturi, asigurare
de riscuri de credit (factoring), consultanţă
pentru clienţi cu privire la organizarea recuperării
de creanţe, factoring de creanţe, factoring de
operaţiunî financiare, factoring pentru export,
furnizare de informaţii privind factoring-ul de
datorii, organizare de recuperare de creanţe,
reclamarea creanţelor neîncasate, recuperarea
creanţelor, restructurarea datoriilor, servicii de
management al datoriilor, servicii de negociere
pentru achitarea datoriilor, tranzacţii cu bunuri
imobiliare dobândite provenind din garanţii
asupra creditelor sau renunţarea la executarea
de contracte de credit.

───────

(210) M 2020 06329 (111)173969
(151) 08/09/2020
(732) DIALEXTOY SRL, PIATA LUMINII

NR. 9, CONSTRUCTIA C1 ,
PARTER, JUDEȚUL BRĂILA ,
BRĂILA, 810214, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

EvoSmart
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Aparate de epilat, ustensile manuale pentru
aranjarea părului, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate pentru găurirea
urechilor, aparate electrice de coafare, clești
pentru întors genele, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor,
cuțite de potcovărie, cuțite pentru debavurat,
darace (unelte manuale), dispozitive electrice
de curbat gene, dispozitive electronice acționate
manual, utilizate pentru exfolierea pielii,
fiare de călcat, fiare de călcat electrice,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, foarfece (ustensile de mână), foarfece
de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, foarfeci (unelte
acționate manual), instrumentar de pedichiură,
instrumente manuale folosite în îngrijirea
frumuseții, mașini de tuns, mașini de tuns
(manuale), mașini de tăiat, lame de mașini
de tăiat, ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr (ustensile de mână), pensete,
ustensile pentru arta corporală (ustensile
de mână), ustensile pentru manechiură și

pedichiură, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, răzuitoare de tapete (unelte de mână),
separatoare de gene, suporturi pentru foarfece,
instrumente manuale de tuns, unelte de mână
folosite la eliminarea pielii întărite, unelte de
mână pentru exfolierea pielii, aparate de tatuare,
ace pentru tatuaje, aparate pentru făcut găuri
în urechi, instrumente sterile pentru piercing
corporal, aparate pentru epilat prin electroliză,
aparate pentru epilat, electrice sau neelectrice,
aparate laser pentru epilare, altele decât cele de
uz medical, pile de
unghii pentru manichiură, accesorii pentru
manichiură, truse de manichiură, truse de
manichiură (electrice), etuiuri pentru instrumente
de manichiură, truse de pedichiură, truse de
pedichiură electrice.
10. Irigatoare orale, pulsoximetre (aparate
medicale), tensiometre.
11. Umidificatoare, umidificatoare electrice,
aeroterme electrice (de uz casnic), acceleratoare
de tiraje, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparat de încălzire a încăperilor
cu aer cald (de uz industrial), aparate cu aer
cald, aparate cu senzori de temperatură (valve
termostatice) folosite la radiatoare de încălzire
centrală, aparate de aer condiționat electrice,
aparate de aer condiționat pentru încăperi,
aparate de aer condiționat pentru ferestre (de uz
industrial), aparate de aerare, aparate de control
al căldurii din radiatoarele de încălzire centrală
(supape), aparate de control termosensibile
(valve termostatice) folosite la radiatoarele de
încălzire centrală, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire ambientală, aparate de
încălzire centrală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de reglare
a temperaturii (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, aparate de răcire cu gaz,
aparate de încălzire cu aer cald, aparate de
încălzire cu halogen, aparate de încălzire cu
ulei, aparate de încălzire de uz casnic, aparate
de încălzire pentru acvarii, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzire prin pardoseală,
aparate de încălzit, aparate de încălzit pe bază
de kerosen, aparate de încălzit pentru corturi,
aparate de încălzit pentru structuri de înaltă
rezistență, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de ventilare,
aparate de ventilație, aparate de ventilație
alimentate cu energie solară, aparate de
ventilație portabile, aparate electrice de încălzire,
aparate electrice de încălzire de cameră,
aparate electrice de încălzire prin radiație,
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aparate electrice japoneze pentru încălzirea
picioarelor, de uz casnic (kotatsu electric),
aparate electrice pentru răcirea încăperilor
(de uz casnic), aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru controlul temperaturii
în radiatoarele sistemelor de încălzire centrală
(supape), aparate pentru generare de jeturi
de aer, aparate pentru încălzire ambientală cu
gaz, aparate pentru încălzirea aerului, aparate
pentru recircularea aerului, aparate pentru
recuperarea căldurii de aer, aparate pentru
separarea de aer, aparate pentru suflarea aerului
rece, aparate și instalații de ventilație, aparate
pentru încălzirea podelelor, benzi de încălzire
electrice, benzi electrice pentru încălzirea
suprafețelor, boilere pentru încălzire centrală,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare care generează anioni,
umidificatoare pentru instrumente muzicale,
umidificatoare de aer pentru automobile,
umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, umidificatoare (altele decât cele de
uz medical), umidificatoare cu alimentare prin
usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare de cameră care conțin
apă și care sunt amplasate pe radiatoarele
de încălzire centrală, încălzitoare instantanee,
încălzitoare de apă (aparate), încălzitoare de
apă, încălzitoare de apă pentru chiuvetă,
sterilizatoare, sterilizatoare pentru biberoane,
sterilizatoare de apă, sterilizatoare cu abur,
sterilizatoare de aer, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare portabile cu abur, sterilizatoare de
uz casnic, lampadare, fiare de călcat electrice
cu abur, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, publicitate, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, agenții de publicitate,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate prin corespondență, publicitate pentru
cinematografe, organizarea de publicitate,
publicitate în reviste, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate cu

răspuns direct, publicitate pentru pelicule
cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, servicii promoționale de
publicitate, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate directă prin poștă, promovare
(publicitate) de călătorii, servicii
de publicitate politică, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate digitală,
consultanță privind publicitatea comercială,
servicii de publicitate și marketing, consultanță
în publicitate și marketing, servicii de editare de
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru arhitecți, servicii de publicitate
privind automobilele, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate furnizate
florarilor, publicitate radio și de televiziune,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, cercetare de piață pentru
publicitate, publicitate în vederea recrutării
personalului.

───────

(210) M 2020 06330 (111)173702
(151) 08/09/2020
(732) ANCA CARSTOCEA, STR.

PAJUREI NR 26, BL. 24 AP 19
SECTOR 1, BUCURESTI, 013151,
ROMANIA

(540)

MEDICAL LOGISTIC MALL
În conformitate cu art.22 din Legea nr.

84/1998, republicată, solicitantul prin adresa
nr. 1007026/11.03.2021, declară că nu invocă
un drept exclusiv asupra denumirii MEDICAL.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 29.01.13; 26.11.13; 20.05.07

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#E38A43), turcoaz (HEX #169492), gri
(HEX #969A9D)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 06332 (111)173541
(151) 08/09/2020
(732) VINURILE DUNARII SRL, CALEA

FELDIOAREI NR. 60A, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DRINK STORY

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 29.01.13;
26.07.25

(591) Culori revendicate:alb, negru, turcoz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
vinuri (cu excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,

comercial şi de promovare, toate acestea
pentru vinuri, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
vinuri, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 06336 (111)174226
(151) 08/09/2020
(732) LIVIU-CONSTANTIN CIOBANU,

DRM. VALEA CRICOVULUI NR.
88, SC. A, AP. 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

R FIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciții fizice (nu pentru scopuri medicale).

───────

(210) M 2020 06338 (111)174227
(151) 08/09/2020
(732) LIVIU-CONSTANTIN CIOBANU,

DRM. VALEA CRICOVULUI NR.
88, SC. A, AP. 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

B FIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciții fizice (nu pentru scopuri medicale).

───────
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(210) M 2020 06344 (111)173948
(151) 08/09/2020
(732) S.C. IAȘUL DE ODINIOARĂ

S.R.L., STR. DR. IACOB CHITAC
NR. 28, PARTER, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL CAROL
I NR. 4, CORP A, ET. 1, BIROU 107,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Renaște Iașul de odinioară

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.02.07; 02.01.01; 02.01.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
managementul afacerilor cu privire la artişti,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, marketing, servicii
de relaţii media, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, servicii de revizuire
a articolelor din ziar, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea

de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, servicii de fotocopiere,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
servicii de telemarketing, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
publicitare.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
servicii de cartografie, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, proiectarea construcţiilor,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, inginerie, design de arte grafice,
analiza scrisului de mână (grafologie), proiectare
industrială, proiectarea ambalajelor, platforma
ca serviciu (PaaS), design de cărți de vizită,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri,
design grafic pentru materialele promoţionale,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, stilizare (proiectare industrială), topografie,
scriere tehnică, planificare urbană, consultanţă
în proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2020 06349 (111)174084
(151) 08/09/2020
(732) S.C. MANY NESLIHAN EXIM

S.R.L., BULEVARDUL CORVIN
NR. 2, BL. 2, SC. A, AP. 3, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
331010, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Astoria Diamonds
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────
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(210) M 2020 06354 (111)173563
(151) 08/09/2020
(732) BROKING APPLICATION

CONSULTANCY CENTRE S.R.L.,
STR. G-RAL TRAIAN MOSOIU
NR. 63, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BAU HAU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.02;
26.04.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, articole care servesc
la acoperirea capului, articole de încălțăminte.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, regruparea în
avantajul terţilor a produselor: încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului,

articole care servesc la acoperirea capului,
articole de încălțăminte (cu excepția
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare toate acestea
pentru îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălțăminte , servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, articole care servesc
la acoperirea capului, articole de încălțăminte,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, articole care servesc
la acoperirea capului, articole de încălțăminte,
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, articole care servesc la acoperirea
capului, articole de încălțăminte.

───────
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(210) M 2020 06365 (111)173604
(151) 09/09/2020
(732) CONTINENTAL ENERGY SRL,

COMUNA RODNA NR. 1470,
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

MER MASINI ELECTRICE
ROMANIA TINE PASUL

CU VIITORUL SINCE 2020
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1010785/19.04.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"MASINI ELECTRICE ROMANIA ".

(531) Clasificare Viena: 18.01.23; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.14; 27.07.01

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Aparate de locomoție terestră, aeriană și
navală.

───────

(210) M 2020 06367 (111)174025
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA
, BARAOLT, COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Apă minerală naturală
carbogazificată FORTE

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 06.07.25;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:indigo, roşu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale și gazoase, ape
de masă, ape de izvor.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a apei (băuturi), ape minerale și gazoase,
ape de masă, ape de izvor (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate inclusiv
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

La data de 15.03.2021, cu adresa nr.1007310,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art. 22
alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata, declara
ca nu invoca un drept exclusiv asupra denumirii
Apă minerală naturală carbogazificată FORTE
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(210) M 2020 06368 (111)174027
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA
, BARAOLT, COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TROPICOOL BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU APĂ
MINERALĂ NATURALĂ

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 06.06.25

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
maro, verde, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-

un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masă, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a băuturilor non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masă, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate de exemplu
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea

La data de 15.03.2021, cu adresa nr.1007308,
solicitantul, in conformitate cu prevederile

art. 22 alin. ( 1) din Legea 84/1998.
republicata, declara ca nu invoca un drept

exclusiv asupra denumirii BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU APĂ MINERALĂ NATURALĂ
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produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06369 (111)174028
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA
, BARAOLT, COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SOC ŞI LĂMÂIE BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU APĂ
MINERALĂ NATURALĂ

(531) Clasificare Viena: 19.07.25; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin

sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masă, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a băuturilor non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masă, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să

La data de 15.03.2021, cu adresa nr.1007307,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.
22 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii SOC ŞI LĂMÂIE BĂUTURĂ

RĂCORITOARE CU APĂ MINERALĂ NATURALĂ
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cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate de exemplu
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06370 (111)174026
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA
, BARAOLT, COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Apă minerală naturală PLATĂ

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 06.07.25;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale și gazoase, ape
de masă, ape de izvor.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a apei (băuturi), ape minerale și gazoase,
ape de masă, ape de izvor (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste

bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate inclusiv
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06379 (111)174163
(151) 09/09/2020
(732) CĂTĂLIN GROSU, STR.

MITROPOLIT VARLAAM, BL. 4, AP.
2, JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

chatUP
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1007667/18.03.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "chat".

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, roz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

La data de 15.03.2021, cu adresa nr.1007309,
solicitantul, in conformitate cu prevederile art.
22 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv asupra
denumirii Apă minerală naturală PLATĂ
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(210) M 2020 06385 (111)174055
(151) 09/09/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BEBEMICIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare, de uz alimentar și preparate
dietetice, preparate dietetice și alimentare,
produse alimentare minerale pentru scopuri
medicale, preparate alimentare dietetice de
uz medical, suplimente alimentare lichide, de
uz medical, alimente dietetice de uz medical,
medicamente pe bază de plante, preparate
din plante de uz medical, extracte din plante
de uz medical, extracte din plante și din
ierburi de uz medical, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical, băuturi pentru copii
mici, pudre medicinale pentru copii, preparate
dietetice pentru copii, alimente pentru copii
mici, alimente dietetice adaptate pentru copii,
suplimente dietetice pentru copii mici.

───────

(210) M 2020 06386 (111)173945
(151) 09/09/2020
(732) CĂTĂLIN GROSU, STR.

MITROPOLIT VARLAAM BL.4,
AP.2, JUDEŢ VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

TeamVision the
place for real men

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 24.15.13;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, vişiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială şi
proiectare industrială, servicii de control al
calității şi de autentificare, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2020 06393 (111)174199
(151) 09/09/2020
(732) SYNTAX AUTOGLASS SERVICES

SRL, STR. PAUNESTI NR.
10A, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TBF

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, airbag-uri (dispozitive de
siguranță pentru automobile), pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule aeriene,
lanțuri antiderapante, alarme antifurt pentru
vehicule, dispozitive antifurt pentru vehicule,
caroserii de automobile, lanțuri de automobile,
șasiuri de automobile, capote de automobile,
anvelope de automobile, fusuri de osie, osii
pentru vehicule, benzi pentru butucii de roată,
caroserii de vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, garnituri de frână pentru vehicule,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, segmenți
de frână pentru vehicule, saboți de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, bare de protecție
pentru automobile, chesoane (vehicule), mașini
de camping/case mobile, canoe, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
mașini/autoturisme/automobile, cabine pentru
instalațiile de transport pe cablu, carcase
pentru anvelopele pneumatice/carcase pentru
anvelopele pneumatice, circuite hidraulice
pentru vehicule, clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, ambraiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru
volanul vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
suporturi de pahare pentru vehicule, lanțuri de
acționare pentru vehiculele terestre, motoare
de acționare pentru vehiculele terestre, lagăre
de motor pentru vehiculele terestre, motoare

pentru vehiculele terestre, roți de cuplaj pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ștergătoare de faruri, elicoptere de
mici dimensiuni, comandate de la distanță,
pentru obținere de imagini, capote pentru
motoarele vehiculelor, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, butuci pentru roțile
vehiculului, motoare cu reacție pentru vehiculele
terestre, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
truse de scule pentru repararea camerelor de
aer, alarme de marșarier pentru vehicule, centuri
de siguranță pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranță pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
șocuri pentru automobile, amortizoare de șocuri
cu arc pentru vehicule, oglinzi laterale pentru
vehicule, semnalizatoare pentru vehicule, huse
pentru roata de rezervă/huse pentru anvelope
de rezervă, volane pentru vehicule, parasolare
adaptate pentru automobile, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acționate electric (componente ale vehiculelor
de teren), obloane ridicătoare (componente
ale vehiculelor de teren)/hayoane acționate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
bare de torsiune pentru vehicule, sisteme de
tractare pentru vehicule, remorci (vehicule),
lanțuri de transmisie pentru vehiculele terestre,
arbori de transmisie pentru vehiculele terestre,
transmisii pentru vehiculele terestre, benzi de
rulare pentru reșaparea anvelopelor, camere
de aer pentru anvelopele pneumatice, turbine
pentru vehiculele terestre, anvelope pneumatice,
anvelope pentru roțile vehiculului, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, autodube (vehicule),
clipsuri pentru capota vehiculelor/clipsuri pentru
capota vehiculelor, bare de protecție pentru
vehicule, șasiuri pentru vehicule, huse pentru
vehicule (formate), manșe de comandă pentru
vehicule, scări pentru vehicule, scaune de
vehicule, arcuri de suspensie pentru vehicule,
spițe pentru roțile vehiculului, roți de vehicul,
vehicule electrice, vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată, geamuri
pentru vehicule, ștergătoare de parbriz.

───────
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(210) M 2020 06398 (111)174056
(151) 09/09/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MAXMAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicații imprimate, publicații periodice,
reviste (publicații periodice), publicații de
reclame, publicații periodice tipărite, anuare
(publicații tipărite), ziare, ziare cotidiene, reviste
ca suplimente la ziare, almanahuri, buletine
de știri (materiale tipărite), albume, cataloage,
pliante tipărite, pliante informative tipărite,
broșuri, broșuri tipărite, cărți, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte de sport (care nu
include mănușile de golf), articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), costume de
baie.
28. Jocuri electronice, jocuri electronice
portabile, jocuri video electronice portabile,
console de jocuri portabile, mouse-uri pentru
jocuri, dispozitive de jocuri portabile, aparate de
jocuri electronice, console portabile pentru jocuri
electronice, controlere pentru console de jocuri,
joystick-uri pentru jocuri video, jocuri portabile
cu afișaj cu cristale lichide, jocuri portabile și
jucării cu funcții de telecomunicații integrate,
jocuri electronice cu output video, destinate
utilizării cu televizoare, jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru utilizarea exclusivă
cu televizoare, componente de joc electronice
portabile, jucării electronice, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice de tip
arcade, aparatură electronică de divertisment
încorporând un afișaj cu cristale lichide, aparate
pentru jocuri electronice adaptate utilizării cu
ecran sau monitor extern, jucării, jocuri și articole
de joacă, jucării pentru animale, jocuri sportive,
articole de sport.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
și reclamă, publicitate în reviste, servicii

promoționale de publicitate, servicii de
publicitate digitală, publicitate pentru terți pe
internet, servicii de publicitate în presă, servicii
de promovare și publicitate, abonament la ziare
electronice, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
închiriere de spațiu publicitar online, oferte
pentru licitații online în numele terților, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu
ridicata în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare cu
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amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de
uz casnic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de comerț online cu amănuntul și ridicata, servicii
de comerț online și servicii de informare a
consumatorilor.

───────

(210) M 2020 06400 (111)173950
(151) 09/09/2020
(732) S.C. SABLIER S.R.L., STR.

CRINULUI NR. 34, SAT CUMPĂNA,
JUD. CONSTANȚA, COMUNA
CUMPĂNA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Sablier
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
instrumente pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2020 06407 (111)174196
(151) 10/09/2020
(732) S.C. LACECA S.A., SPLAIUL

INDEPENDENTEI 202B, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

S.C. LACECA S.A. - Centrul
de Cercetare pentru
Calitatea Produselor

Textile și Protecția Mediului
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1005691/26.02.2021, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
Centrul de Cercetare pentru Calitatea

Produselor Textile și Protecția Mediului

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.01; 05.03.13; 19.03.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
PMS 2955), verde (Pantone PMS 370),
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
 acestea,  servicii  de  analiză industrială, 
cercetare industrială și proiectare industrială.
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(210) M 2020 06414 (111)173582
(151) 10/09/2020
(732) BEAVYS LOUNGE S.R.L., STR.

MIHAIL KOGALNICEANU, NR.
13, BIROUL 2A, BL. C2, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AiuReA

(531) Clasificare Viena: 12.01.06; 02.05.01;
29.01.15; 26.11.25

(591) Culori revendicate:verde,
portocaliu,roşu, mov, roz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Locuri de joacă (articole de joacă).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la cărţi, reviste, jucării, jocuri, produse
alimentare, băuturi, articole de îmbrăcăminte,
publicitate.
41. Activități sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, activități sportive
și de recreere, servicii educative, de
divertisment și sportive, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de

divertisment, servicii de divertisment de tipul
reprezentațiilor cinematografice, servicii de
divertisment cinematografic, proiecții de filme
cinematografice.
43. Servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii pentru furnizarea de băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servire de
alimente și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), furnizare de alimente și băuturi , servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat.

───────

(210) M 2020 06415 (111)174353
(151) 10/09/2020
(732) GEORGE CRISTIAN ISTRATE ,

195 RUE DE VERSAILLES , VILLE-
D'AVRAY, 92410, FRANȚA
DRAGOŞ ALEXANDRU CÂRNICI,
BD. GHEORGHE ŞINCAI NR.
15, BL.5A, SC.A, ET.6, APT.21,
SECTOR 4, BUCURESTI ,
ROMANIA
GELU IONUŢ KELMER , STR.
LT. VICTOR MANU NR. 42A,
BL.H, SC.A, APT.4, SECTOR 2,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONA NR.115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCURESTI, 010497,
ROMANIA

(540)

summermag
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.15; 06.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, comercializare şi vânzare, regruparea
în avantajul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
online de produse diverse, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, facilitarea
de servicii de schimb şi de vânzare de
servicii şi produse ale terţilor prin calculator şi
reţele de comunicaţii, servicii de magazin de
comercializare cu amănuntul on-line care oferă
suporturi media digitale, publicitate on-line într-
o reţea computerizată, servicii de agenţie de
import-export.

───────

(210) M 2020 06416 (111)174354
(151) 10/09/2020
(732) GEORGE CRISTIAN ISTRATE ,

195 RUE DE VERSAILLES , VILLE-
D'AVRAY, 92410, FRANȚA
DRAGOŞ ALEXANDRU CÂRNICI,
BD. GHEORGHE ŞINCAI NR.
15, BL.5A, SC.A, ET.6, APT.21,
SECTOR 4, BUCURESTI ,
ROMANIA
GELU IONUŢ KELMER , STR.
LT. VICTOR MANU NR. 42A,
BL.H, SC.A, APT.4, SECTOR 2,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19 SECTOR 1, BUCURESTI, 010497,
ROMANIA

(540)

wintermag

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
06.01.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, comercializare şi vânzare, regruparea
în avantajul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
online de produse diverse, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare
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şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri şi
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi
de comunicaţii, facilitarea de servicii de schimb
şi de vânzare de servicii şi produse ale terţilor
prin calculator şi reţele de comunicaţii, servicii de
magazin de comercializare cu amănuntul on-line
care oferă suporturi media digitale, publicitate
online într-o reţea computerizată, servicii de
agenţii de import-export.

───────

(210) M 2020 06417 (111)174302
(151) 10/09/2020
(732) PETRU PAVELIUC, STR. SOCOLA

NR.17, BL. D7, SC.C, AP. 08, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700186, IAȘI, ROMANIA

(540)

Petran. Joy.
Passion. Freedom.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06420 (111)174033
(151) 10/09/2020
(732) WISELY ONLINE SERVICES SRL,

ALEEA BARSEI NR. 4, SC. 2,
ET. 2, AP. 23, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400605, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Învață cu Wisely

(531) Clasificare Viena: 03.07.05; 20.07.02;
09.07.22; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, albastru deschis
(HEX #00c8f8), albastru închis (hex
#2e1573)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2020 06421 (111)174020
(151) 10/09/2020
(732) OANA-FLORENTINA SPATARU,

STR. FETESTI NR. 2, BL. V12,
SC. 8, ET. 1, AP. 74, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COVY

(531) Clasificare Viena: 02.01.07; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Albume, almanahuri, animaţii de tip celulă,
invitaţii (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
culegere, blocuri de desen, planşete pentru
desen, seturi pentru desen, fluturaşi publicitari
(tipărituri), şerveţele din hârtie, reviste (publicaţii
periodice), manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale),
felicitări muzicale, ziare, fotografii (tipărite),
ilustraţii, portrete, timbre poştale, cărţi poştale,
postere, cărţi de cântece, panouri publicitare din
hârtie sau carton.
28. Păpuşi, păpuşi vorbitoare, păpuşi (jucării),
îmbrăcăminte de păpuşi, păpuşi de pluş, păpuşi
de Crăciun, păpuşi din hârtie, păpuşi din
porţelan, seturi de păpuşi, camere de păpuşi,
case de păpuşi, păpuşi în stil european,
păpuşi din material textil, păpuşi făcute din
cârpe, păpuşi occidentale îmbrăcate tradiţional,
păpuşi îmbrăcate în mod tradiţional, păpuşi

care se bagă pe degete, păpuşi umplute cu
nisip sau bobite, păpuşi matrioşka (păpuşi
ruseşti din lemn, goale pe interior, în care
sunt introduse alte păpuşi de la mare la mic),
păpuşi Bodhidharma cu pupilele nedesenate
(menashi-daruma), articole de pus pe cap pentru
păpuşi, măşti din hârtie, măşti de jucărie, măşti
de halloween, măşti de carnaval, măşti de
teatru (obiecte de divertisment), aparate de
amuzament, automate şi acţionate cu fise, mingi
pentru jocuri, clopoţei pentru pomul de Crăciun,
jocuri pe tablă, blocuri de construcţie (jucării),
jocuri de construcţie, măşti de carnaval, darts,
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, carusele
pentru parcurile de distracţii, discuri zburătoare
(jucării), jocuri, aparate pentru jocuri, puzzle-
uri, zmeie, măşti (obiecte de divertisment),
jucării cu caracter de noutate pentru petreceri,
jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume, ornamente pentru pomii de Crăciun, cu
excepţia instalaţiilor, lumânărilor şi produselor
de cofetărie, pălării din hârtie pentru petreceri,
jocuri de societate, pinatas, cărţi de joc, mingi/
bile de joacă, baloane pentru joacă, jucării de
pluş, jucării de pluş cu păturică ataşată, jocuri
portabile cu ecrane cu cristale lichide, jocuri
portabile şi jucării cu funcţii de telecomunicaţii
integrate, păpuşi marionete, rachete/bâte pentru
jocuri, fluturaşi (de badminton), popice, popice
(jocuri), globuri de zăpadă, titirezi (jucării),
jucării umplute, ursuleţi de pluş, măşti de
teatru, ţinte pentru tragere, maşini de jucărie,
machete de jucărie, case de jucărie pentru copii,
figurine de jucărie, roboţi de jucărie, jucării care
imită articolele cosmetice, jucării din plastilină
inteligentă, jucării din aluat de modelare, jucării
pentru animalele de companie, jucării, triciclete
pentru copii (jucării).
41. Servicii de parcuri de amuzament,
închirierea lucrărilor de artă, educaţie de
tip şcoală cu internat, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, servicii de club
(divertisment sau educaţie), organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment,
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaţionale furnizate de asistenţi pentru nevoi
speciale, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
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divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut ale
bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de model
pentru artişti, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, scrierea de scenarii de
film, altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, servicii de tabere
sportive, închirierea de decoruri pentru scenă,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea

terenurilor de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 06422 (111)173618
(151) 10/09/2020
(732) ABDULKARIM MOKHLES , STR.

VASILE ALECSANDRI NR. 84B,
JUD. ILFOV, SAT DOBROIEŞTI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH , ŞOS.
PANTELIMON, NR. 243, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, 021608 , ROMANIA

(540)

HOTZEASS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Aparate de curăţat electrice cu aburi
de uz casnic, aparate electrice de făcut
produse de cofetărie, aparate de râşnit
electrice de bucătărie, aparate de stoarcere
a portocalelor (acţionate electric), aparate
(electrice, de bucătărie) pentru felierea
alimentelor, aparate electrice de bucătărie
pentru tăiere, amestecare, presare, aparate
electrice de bucătărie care transformă alimentele
solide în lichide (aparate pentru bucătărie),
aparate electrice de lipire, aparate electrice
de sigilat pungi, aparate electrice de uz
casnic pentru ambalarea alimentelor în vid,
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate electrice pentru
curăţenie, pentru uz casnic, aparate pentru
aplicarea etichetelor cu cod de bare, maşini
de ascuţit electrice, aspiratoare, aspiratoare de
praf portabile (electrice) cu piese consumabile,
aspiratoare electrice de uz casnic, aspiratoare
pentru automobile, aspiratoare uscate şi cu
apă, aspiratoare verticale, bormaşini robotizate
electrice de mână, bormaşini cu suport, maşini
electrice de bucătărie, râşnite de cafea, maşini
centrifuge de stors, ciocane de lipit electrice,
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coase electrice pentru grădină, maşini de
cusut, cuţite de bucătărie electrice, cuţite de
măcelar electrice, cuţite electrice, cuţite electrice
pentru pâine, cuţite electrice pentru pizza,
cuţite pentru tăiat legume (acţionate electric),
cuţite şi aparate de ascuţit cuţite electrice,
deschizătoare electrice de conserve, dispozitive
de feliat brânză (aparate), dispozitive de curăţat
cartofi (maşini electrice), dispozitive de tuns
(acţionate electric) pentru animale, dispozitive
electrice de ascuţit foarfece, dispozitive electrice
pentru decojirea legumelor, dispozitive electrice
pentru pulverizarea insecticidelor, dispozitive
electrice pentru umplerea cârnaţilor, dispozitive
pentru decojirea legumelor, dispozitive pentru
scos miezul din legume (maşini), distribuitoare
de bandă adezivă (maşini), distribuitoare de
săpun, feliatoare de brânză, electrice, feliatoare
de legume (aparate), ferăstraie (maşini), foarfeci
electrice, maşini de gofrat, maşini de călcat
electrice, maşini de călcat şi prese de rufe,
maşini de găurit cu percuţie (maşini sau piese
pentru maşini), maşini de găurit manuale cu
acţionare electrică, maşini de găurit portabile
(electrice), maşini de măcinat (portabile,
acţionate electric), maşini de pulverizare, maşini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
maşini de spălat de uz casnic, maşini de
spălat vase de uz casnic, maşini de spart
gheaţa, maşini de tăiat pâine, maşini de tocat
(electrice) de uz casnic, maşini de tocat fructe
(acţionate electric), maşini electrice de cusut,
maşini electrice de curăţare cu abur, maşini
electrice de găurit fără fir, maşini electrice de tăiat
carne, folosite în bucătărie, maşini electrice de
tuns, maşini pentru măcinat (electrice), maşini şi
aparate agricole, de grădinărit şi silvice, mixere
de bucătărie, electrice, mixere electrice de uz
casnic, mixere electrice pentru cafea, dispozitive
electrice de manevrat perdele, pulverizatoare
acţionate electric, pulverizatoare (maşini) pentru
horticultură, râşniţe de cafea electrice, râşnite
de uz casnic, altele decât cele manuale, râşnite
electrice de piper, râşnite electrice de sare, roboţi
de bucătărie, roboţi de bucătărie electrici pentru
uz casnic, saci din hârtie pentru aspiratoare, saci
din plastic pentru aspiratoare, scule de grădinărit
(electrice), scule electrice, storcătoare electrice
de uz casnic pentru fructe şi legume, şurubelniţe
electrice, şurubelniţe multifuncţionale (acţionate
electric), tăietoare de legume în spirală, electrice,
teluri electrice pentru uz casnic, tocătoare
electrice de carne, unelte electrice, unelte şi
ustensile electrice de bucătărie, aparate de
zdrobit cartofi (maşini electrice).
9. Accesorii pentru aplice de perete
(comutatoare), adaptatoare de priză, adaptoare

audio, adaptoare de baterii, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare
de curent, adaptoare de curent alternativ,
adaptoare electrice, adaptoare pentru prize,
adaptoare pentru telefoane, adaptoare USB,
maşini de adunat, agende digitale, agende
electronice, alarme electrice, nu pentru vehicule,
alarme electrice şi electronice antifurt, nu
pentru vehicule, alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluşi, alarme pentru
siguranţă personală, amplificatoare, antene şi
componente, aparate audio-vizuale, aparate de
comandă cu activare sonoră pentru instalaţiile
de iluminat, aparate de comandă electrică,
aparate de fotografiat, aparate de măsură,
aparate de proiectat diapozitive, aparate de
proiecţie, aparate de proiectare de fotografii,
aparate de recunoaştere facială, aparate de
semnalizare, aparate de supraveghere vizuală,
aparate de telecomandă pentru iluminat, aparate
electrice de măsurare, aparate electrice de
supraveghere, aparate interfon, aparate radio
cu ceasuri încorporate, aparate şi instrumente
pentru cântărire, senzori piezo-electrici, balanţe,
baterii, baterii reîncărcabile, boxe, brăţări
inteligente, brelocuri electronice sub formă de
dispozitive de comandă la distanţă, busole,
cântar de buzunar, cântar digital portabil
pentru bagaje, căni gradate, cântare de
baie, cântare de bucătărie, cântare electrice,
cântare electronice, cântare electronice digitale
portabile, cântare electronice pentru uz personal,
cântare electronice pentru bucătărie, cântare
gradate de sticlă, cântare pentru determinarea
procentului de grăsime corporală, de uz casnic,
ceasuri inteligente, cronometre electronice de
bucătărie, cronometre de bucătărie, neelectrice,
cronometre universale electronice, dispozitive
electronice de alarmă personală, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluşi,
dispozitive electronice de comandă la distanţă,
etuiuri de ochelari, baterii pentru iluminat,
încărcătoare, încuietori electrice, încuietori
electronice, încuietori inteligente, indicatoare
iluminate, indicatoare electrice, instalaţii
electrice antifurt, instrumente pentru măsurarea
temperaturii, întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare), lacăte (electrice) pentru biciclete,
lacăte electronice, lacăte inteligente, lanternă
magică, lanterne de semnalizare, lupe (optică),
magneţi decorativi, măşti de protecţie, măşti
de protecţie a feţei pentru muncitori,
măşti de protecţie împotriva prafului, măşti
protectoare pentru filtrarea aerului, player
portabil multimedia, playere MP4, prize pentru
aparate de ras electrice, prize, fişe şi alte
dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
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radiocasetofoane portabile, radiouri portabile,
rame foto digitale, rulete de măsurat, seturi
de încuietori electronice, siguranţe, sisteme de
alarmă, sonerii (dispozitive de avertizare), surse
de alimentare (baterii), telecomenzi, televizoare,
tensiometre, nu pentru scopuri medicale,
termometre, nu pentru scopuri medicale, viziere
de protecţie, vizoare (lentile de mărire) pentru
uşi.
11. Aparate de odorizare a aerului, duze anti-
stropire pentru robinete, încălzitoare pentru
pat, aparate de prăjit pâinea şi prăjitoare de
pâine, maşini de făcut şi copt pâine, arzătoare,
corpuri de iluminat pentru plafoane, radiatoare
de încălzire centralizată, fântâni de ciocolată,
electrice, prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, ustensile
pentru gătit, electrice, aparate şi instalaţii de
gătit, plite electrice, lămpi cu lumină rece,
friteuze, electrice, umidificatoare, aparate de
dezinfectare, fiare de călcat cu abur pentru
ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni
festive şi ghirlande luminoase pentru decoraţiuni
festive, ventilatoare (aer condiţionat), aparate
de gătit la aburi, electrice, încălzitoare pentru
picioare, electrice sau neelectrice, brichete
pentru aprinderea gazului, brichete cu gaz,
uscătoare de păr, aparate de uscare a
mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/lămpi
portabile cu fixare pe cap, aparate de încălzire,
reşouri, ceainice, electrice, lămpi, becuri, lumini,
electrice, pentru pomul de Crăciun şi instalaţii
electrice pentru pomul de Crăciun, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), aparate de
gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii, fântâni
ornamentale, radiatoare, electrice, prăjitoare,
aparate de prăjire/plite pentru fript (aparate
de gătit)/grătare (aparate de gătit), rotisoare,
lanterne electrice/lanterne electrice de buzunar,
încălzitoare de apă.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, servicii de agenţii
import export, regruparea în avantajul terţilor
a diverselor produse (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata a produsele solicitate din
clasele 7, 9, 11, servicii de achiziţie, cumpărare
şi vânzare pentru terţi, servicii de desfacere
(vânzare), prezentarea produselor, prin orice

mijloace, pentru comercializare engross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitare de orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, online într--o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii.

───────

(210) M 2020 06424 (111)173654
(151) 10/09/2020
(732) EPIC WEB SRL, STRADA FLORIN

PROTOPOPESCU NR. 1A, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900250, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Telegrafonline

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu (RGB 188 37

34), gri (RGB 114 114 113)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou, informaţii comerciale.
41. Furnizarea de ştiri şi informaţii educative,
culturale sau de divertisment prin intermediul
unui site web.

───────
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(210) M 2020 06425 (111)174137
(151) 07/10/2020
(732) KMG ROMPETROL SRL, PIATA

PRESEI LIBERE NR. 3-5, BLOC
NORD, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

rompetrol KazMunayGas
International Group Member

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
05.05.20

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, albastru, gri, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1.  Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice

adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
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şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 06426 (111)174224
(151) 10/09/2020
(732) ROMANIAN FINANCIAL

NETWORK SRL, STR. DR
IACOB FELIX 21, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011031, ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Cărți audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile.
35. Administrație comercială, consultanță fiscală
(contabilitate), consultanță în management,
consultanță în afaceri, consultanță în domeniul
auditului financiar.

───────

(210) M 2020 06427 (111)173601
(151) 10/09/2020
(732) DANIEL OȚIL, SOS. VITAN

BÂRZEȘTI NR. 7D, SECTOR 4,
BUCURESTI, 70, ROMANIA
GRATAR ȘI VORBE SRL, STR.
CANTONULUI NR. 9, JUD.ILFOV,
CORBEANCA, 70, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI – AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. C, PARTER,
AP. 91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

The GRILL meet & meat

my BUSINESS IN ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet, rețele
de socializare sau prin intermediul unui site
web specializat, publicitate pentru servicii de
restaurant și catering, gestionarea afacerilor
din domeniul restaurantelor, administrație
comercială, servicii de promovare şi de
informare, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de produse alimentare
și băuturi (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse furnizate prin
intermediul unui restaurant, casă de comenzi
cu amănuntul sau cu ridicata, prin intermediul
meniurilor și cataloagelor cu comandă prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, prezentarea pentru vânzarea
de produse alimentare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web specializat sau platforme dedicate,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziționeze comod, realizarea de reclame,
anunțuri publicitare, promoții pentru restaurant
și produsele sale, informații şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse/servicii, inclusiv servicii de asistență şi
consultanță comercială.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi.

───────

(210) M 2020 06433 (111)173630
(151) 11/09/2020
(732) EMPORIS NETWORKS SRL, STR.

COL. DUMITRU BALTĂREŢU
NR. 19, JUD. DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

PRO TECH

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 16.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1d76bc), negru (HEX #414142, HEX
#231f20)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare a produselor diverse
și a produselor: încărcătoare laptop, baterii
laptop, baterii de telefoane, tastaturi laptop,
prin intermediul site-urilor web, prin mijloace
electronice și prin distribuitori (resseleri), servicii
de import cu încărcătoare laptop, baterii laptop,
baterii de telefoane, tastaturi laptop.
42. Creare și menținere site web.

───────
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(210) M 2020 06436 (111)174394
(151) 11/09/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Frutti Fresh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

35. Publicitate.
───────

(210) M 2020 06437 (111)174041
(151) 11/09/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Frutti Fresh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
chipsuri din fructe, pastă din fructe presate.
30. Produse de patiserie și cofetărie, napolitane,
îngheţată de fructe, șerbeturi și alte glazuri
comestibile, sosuri de fructe, ciocolată.
31. Fructe și legume proaspete.
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conțin fructe, extracte din fructe,
alcoolice.
35. Publicitate.

───────

clase:

extracte din fructe,
alcoolice.

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
chipsuri din fructe, pastă din fructe presate.
30. Produse de patiserie și cofetărie, napolitane,
îngheţată de fructe, șerbeturi și alte glazuri
comestibile, sosuri de fructe, ciocolată.
31. Fructe și legume proaspete.
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conțin fructe, 
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(210) M 2020 06438 (111)174395
(151) 11/09/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Frutti Fresh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde închis, verde

deschis, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
chipsuri din fructe, pastă din fructe presate.
30. Produse de patiserie și cofetărie, napolitane,
îngheţată de fructe, șerbeturi și alte glazuri
comestibile, sosuri de fructe, ciocolată.
31. Fructe și legume proaspete.
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, băuturi
alcoolice care conțin fructe, extracte din fructe,
alcoolice.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 06440 (111)173539
(151) 11/09/2020
(732) GABRIELA ATODIRESEI,

COMUNA MAGURA BL. B1, SC.
B, AP. 12, JUDEŢ BACAU, SAT
MAGURA, BACĂU, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL , CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

MAXINFINITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promoțional, publicitate și marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căni gradate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mouse-uri
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse din
piele pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu programe
de jocuri video, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brelocuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu portchei
(decorațiuni mici sau brelocuri), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ghiozdane școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul în



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1356

legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căni termos, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căni
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri de societate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți de joc, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru jocuri video, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căni gradate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mouse-uri de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse de tip
flip pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse din
piele pentru tablete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse din piele
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
programe de jocuri video, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brelocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu portchei (decorațiuni mici sau
brelocuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți ilustrate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ghiozdane
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online

în legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rucsacuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu mini-
rucsacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi pentru cărți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
căni, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni termos, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni de
cafea, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni de băut, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării de
pluș, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jocuri de
societate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți de
joc, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru jocuri video.
38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, difuzare de material
audio și video pe internet, difuzare de programe
prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio și TV, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare.

───────
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(210) M 2020 06444 (111)173624
(151) 11/09/2020
(732) P.P. DISTRIBUTORS ROMANIA

S.R.L, STRADA ALEXANDRU
DONICI NR. 24, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020479, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA ILIE CIMPOIERU, STR.
BALTAGULUI, NR. 5, BL. V81, SC.1,
AP. 24, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GRANDE VENTO SPUMANTE
PER L'APERITIVO ITALIANO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
25.01.15; 26.03.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────

(210) M 2020 06445 (111)173531
(151) 11/09/2020
(732) GABRIELA ATODIRESEI, SAT

MAGURA, BL. B1, SC. B, AP. 12,
JUDEȚUL BACĂU, COMUNA
MAGURA, BACĂU, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL , CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

Pisica MiauMiau
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promoțional, publicitate și marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căni gradate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mouse-uri
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
din piele pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu programe de jocuri video, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brelocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
portchei (decorațiuni mici sau brelocuri), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ghiozdane școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1358

amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căni termos, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căni
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri de societate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți de joc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate pentru jocuri
video, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni gradate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi de
mouse, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mouse-uri de calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse de tip flip pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse din piele pentru tablete, servicii de vânzare
cu amănuntul
online în legătură cu huse din piele pentru
telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
programe de jocuri video, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brelocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu portchei (decorațiuni
mici sau brelocuri), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ghiozdane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ghiozdane școlare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bagaje, pungi,

portofele și alte accesorii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rucsacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căni, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni termos,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căni de cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căni
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării de
pluș, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jocuri de
societate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți de joc,
servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru jocuri video.
38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, difuzare de material
audio și video pe internet, difuzare de programe
prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul
jocurilor electronice, servicii de difuzare video,
audio și tv, transmisie continua (streaming)
de material video pe internet, transmisie
continuă (streaming) de material audio, video
și audiovizual printr-o rețea globală de
calculatoare.

───────
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(210) M 2020 06446 (111)173530
(151) 11/09/2020
(732) GABRIELA ATODIRESEI, SAT

MAGURA, BL. B1, SC. B, AP. 12,
JUDEȚUL BACĂU, COMUNA
MAGURA, BACĂU, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL , CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

PISICA

(531) Clasificare Viena: 02.05.21; 27.05.01;
29.01.15; 27.05.02

(591) Culori revendicate:roz deschis, negru,
gri, roz închis, maro deschis, maro
închis, alb, verde deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promoțional, publicitate și marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căni gradate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mouse-uri
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
din piele pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
programe de jocuri video, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu brelocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
portchei [decorațiuni mici sau brelocuri], servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ghiozdane școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căni termos, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căni
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri de societate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți de joc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate pentru jocuri
video, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni gradate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi de
mouse, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mouse-uri de calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse de tip flip pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse din piele pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse din piele pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru laptopuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
programe de jocuri video, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brelocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu portchei (decorațiuni
mici sau brelocuri), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ghiozdane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ghiozdane școlare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rucsacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căni, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni termos,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu căni de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni de
băut, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jucării de
pluș, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jocuri de
societate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți de
joc, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru jocuri video.

38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, difuzare de material
audio și video pe internet, difuzare de programe

prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio și tv, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare.

───────

(210) M 2020 06448 (111)173529
(151) 11/09/2020
(732) GABRIELA ATODIRESEI, SAT

MAGURA, BL. B1, SC. B, AP. 12,
JUDEȚUL BACĂU, COMUNA
MAGURA, BACĂU, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAMERA 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

Miau Miau

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 24.17.08;
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate online, marketing afiliat, marketing
promoțional, publicitate și marketing, marketing
pentru evenimente, servicii de promovare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căni gradate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de mouse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mouse-uri
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de tip flip pentru telefoane
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mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse din piele pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
din piele pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
programe de jocuri video, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu brelocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
portchei (decorațiuni mici sau brelocuri), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghiozdane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ghiozdane școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rucsacuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mini-rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căni termos, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căni de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căni
de băut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării de pluș, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri de societate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți (jocuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți de joc, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate pentru jocuri
video, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni gradate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
de mouse, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mouse-uri de calculator,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse de tip flip pentru telefoane

mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse din piele pentru tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse din piele pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse pentru laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse
pentru tablete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu programe de jocuri video,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu brelocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
portchei (decorațiuni mici sau brelocuri), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți ilustrate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ghiozdane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ghiozdane școlare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rucsacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mini-rucsacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi pentru cărți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
căni, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni termos, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căni de
cafea, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni de băut, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării de pluș, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jocuri de
societate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mouse-uri pentru jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți (jocuri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți de
joc, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate pentru jocuri video.
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38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, difuzare de material
audio și video pe internet, difuzare de programe
prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio și tv, transmisie
continua (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare.

───────

4002, ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.A.I.CUZA

NR.52-54, SECTOR1, BUCUREŞTI,
011056, BU, ROMANIA

(540)

EXOTERFYN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────

(210) M 2020 06451 (111)173564
(151) 11/09/2020
(732) GLORIOUS LIGHTING SRL,

SOSEAUA FOCSANI NR. 127,
JUD. BRAILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GLORIOUS I
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Măști chirurgicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de uz chirurgical, măști
medicale.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
produselor: măști chirurgicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de uz chirurgical, măști
medicale (cu excepția transportului lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de
teleshopping, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar, comercial
şi de promovare, toate acestea pentru măști
chirurgicale, măști respiratorii chirurgicale, măști
chirurgicale pentru protecție antibacteriană,
măști de uz chirurgical, măști medicale,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la măști
chirurgicale, măști respiratorii chirurgicale, măști
chirurgicale pentru protecție antibacteriană,
măști de uz chirurgical, măști medicale, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la măști
chirurgicale, măști respiratorii chirurgicale, măști
chirurgicale pentru protecție antibacteriană,
măști de uz chirurgical, măști medicale,
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații

(210) M 2020 06449 (111)173628
(151) 11/09/2020
(732) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, 
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comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 06452 (111)173620
(151) 11/09/2020
(732) HOFTO SRL, STR. PACURARI

NR.73-75, SECTOR 30, PARTER,
CAMERA 11, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) FÂNTÂNĂ RAUL SORIN & ASOCIAŢII
SRL, STR. 9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
JUD. BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

hofto

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. coloane publicitare din metal,
aliaje din metale comune, aluminiu, sârmă din
aluminiu, folie de aluminiu, plăci de ancorare,
plăci de fundaţie, ancore, oţel cornier, metal
antifrecare, nicovale, nicovale portabile, arbori/
structuri din metal, plăci de blindaj metalice,
uşi blindate, metalice/uşi armate, metalice,
voliere din metal, embleme metalice pentru
vehicule, cuiere pentru genţi din metal, bile
din oţel, balustrade din metal, benzi metalice
pentru legare/benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare , sârmă ghimpată, cercuri metalice
pentru butoaie, butoaie metalice barrels of
metal, bare pentru balustradele metalice, coşuri
metalice, bare de sprijin metalice pentru căzi,
balize metalice, neluminoase, nicovale de banc,
grinzi metalice/traverse metalice, rotile metalice

pentru pat, clopote pentru animale, clopote,
dispozitive metalice de fixare a curelelor,
dispozitive de tensionare a curelelor metalice,
beriliu/glucin, instalaţii metalice pentru parcarea
bicicletelor, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, aţă metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
structuri din metal, blumuri (metalurgie), bolţuri
metalice, bolţuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
recipiente metalice pentru gaz comprimat sau
aer lichefiat, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri metalice
pentru manipularea încă rcăturilor/cabluri,
colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru
mobilă, ramificaţii metalice pentru ţevi, alamă,
brută sau semiprelucrată, aliaje de sudură, bare
de oţel tras la rece, bronz, bronzuri pentru
pietre funerare/monumente de bronz pentru
morminte, bronzuri (piese de artă), catarame din
metal comun feronerie, materiale de construcţii
din metal, panouri de construcţii din metal,
construcţii, transportabile, din metal, construcţii
din metal, cripte metalice funerare, busturi din
metal comun, cabane din metal, îmbinări de
cabluri metalice, neelectrice/legături de cabluri
metalice, cabluri metalice, neelectrice, cadmiu,
cuşti metalice pentru animale sălbatice, ferestre
batante din metal, casete pentru bani, metalice
sau nemetalice, coloane de tubaj metalice
pentru sondele petroliere, suporţi metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oţel turnat, fontă
de oţel, în formă brută sau semiprelucrată,
lanţuri pentru vite, plafoane metalice, celţiu
celtium (hafniu), materiale metalo/ceramice,
lanţuri metalice, contraşine metalice pentru
căile ferate/şină de ghidare pentru căile ferate,
lăzi metalice/containere metalice, cuşti metalice
pentru găini, forme metalice pentru răcire,
capace metalice pentru coşul de fum, tuburi
metalice pentru coşul de fum, canale metalice
pentru coşul de fum, coşuri de fum metalice,
fier cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice pentru depozitare, transport,
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
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semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, conducte metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată/ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi , garduri
metalice pentru morminte, bolţuri cu ochi/
şuruburi cu inel, garduri metalice, inele de
etanşare metalice pentru bastoane, inele de
etanşare metalice pentru mânerele ustensilelor,
inele de etanşare metalice, figurine din metal
comun/statuete din metal comun, umpluturi din
metal, suporturi pentru lemne, suporturi de
fier pentru lemne pe foc, mantale metalice
pentru şeminee, eclise de joantă (șine), fitinguri
metalice pentru ferestre, fitinguri metalice pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru conducte
de aer comprimat, fitinguri metalice pentru
sicrie, fitinguri metalice pentru mobilă, fitinguri
metalice pentru paturi, catarge metalice pentru
steaguri, structuri, flanşe metalice, brăţări,
indicatoare metalice cu lumină intermitentă,
pentru construcţii, pontoane plutitoare din metal,
pentru acostarea ambarcaţiunilor, containere
metalice plutitoare, dale metalice pentru
pardoseală, pardoseli metalice, folii metalice
pentru împachetat şi ambalat uşi pliante
metalice, matriţe metalice de turnătorie, cadre
metalice pentru construcţii grinzi metalice pentru
construcţii, materiale metalice pentru căile ferate
permanente, de tip funicular grilaje metalice de
protecţie pentru cuptoare, role metalice pentru
mobilă, galenă, porţi metalice, germaniu, aliaje
de lipit din aur, grătare metalice/grilaje metalice
plăci metalice pentru morminte/plăcuţe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige,
feronerie, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oţel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheaţă, brăţări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oţel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie/
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,

scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice,
şipci metalice, zăbrele metalice/gratii metalice,
sigilii de plumb, plumb, în formă brută sau
semiprelucrată, cutii poştale metalice, litere şi
cifre din metal comun, cu excepţia formelor
de tipar, limonit, căptuşeli metalice pentru
construcţii, buiandrugi metalici, paleţi metalici
pentru încărcare, gabarite de încărcare metalice
pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri de
blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru reţele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal/
plăcuţe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru imprimante 3d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden ,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici de
acostare, geamanduri de legare metalice, mulaje
metalice pentru cornişe, mulaje metalice pentru
construcţii, cuie, ecusoane metalice/plăci de
identificare metalice, nichel/argint/argint german,
nichel, niobiu, duze metalice, piuliţe metalice,
recipiente metalice pentru colectarea uleiului
uzat, minereuri metalice, jaluzele exterioare din
metal, containere pentru ambalare din metal,
lacăte suspendate din metal, altele decât cele
electrice, cabine pentru pulverizarea vopselei
din metal/cabine metalice pentru pulverizarea
vopselei, stâlpi metalici de gard, ţigle metalice,
paravane metalice, pavele metalice, plăci de
pavare din metal, bare cromate, cepuri metalice,
ţevi de presiune metalice, cocini pentru porci
din metal, coloane metalice pentru construcţii,
pini, feronerie, mufe din metal pentru ţevi,
conducte metalice, pitoni metalici, platforme,
prefabricate, din metal, dopuri metalice /cepuri
metalice, piloni metalici, verande din metal,
stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice/piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
din metal, cutii metalice pentru conservare/
cutii de conserve/conserve, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
metale piroforice, şine metalice, schimbătoare
de cale ferată/macazuri, material metalic pentru
calea ferată, traverse metalice de cale ferată/
legături metalice de cale ferată, rampe metalice
pentru vehicule, tambure metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, materiale refractare de
construcţii, din metal, plăcuţe de înmatriculare
din metal/tăbliţe pentru numărul de înmatriculare
din metal, materiale de armare din metal, pentru
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beton, materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
materiale de armare din metal pentru curele de
maşini, inele metalice/coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri metalice sau nemetalice/
case de bani metalice sau nemetalice, seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
lanţuri de siguranţă din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
şuruburi
metalice, capace de etanşare din metal,
dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice/stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, bailaguri/pene de fixare, cuie
metalice pentru pantofi, flecuri metalice pentru
pantofi, cofraje metalice pentru beton, cofraje
metalice, panouri de semnalizare metalice,
neluminoase şi nemecanice, plăci cu denumiri de
firme, din metal, panouri,
neluminoase şi nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare din metal, plăci
metalice construcţii, manşoane, feronerie, chingi
metalice pentru manipularea încărcăturilor,
sârmă metalică pentru lipit, inele despicate
pentru chei din metal comun, broască cu
închidere automată, arcuri, pinteni, grajduri din
metal, scări din metal, araci metalici pentru
plante sau arbori, statui din metal comun,
oţel, în formă brută sau semiprelucrată, aliaje
din oţel, bandă de oţel/armătură de oţel,
sârmă din oţel, stâlpi de oţel, table din
oţel, țevi din oţel/tuburi din oţel, construcţii
din oţel, scaune cu trepte din metal, trepte
din metal, uşi pliante din metal, grilaje de
metal pentru şemineu, opritoare metalice, benzi
metalice pentru manipularea încărcăturilor/
curele metalice pentru manipularea înărcăturilor,
guri de scurgere stradale din metal, dispozitive
de întindere pentru benzile din fier, legături
de tensiune, dispozitive de întindere pentru
benzile metalice, legături de tensiune, montanţi,
componente ale scărilor metalici, piscine

metalice, uşi batante din metal, piuneze
(cuie)/cuie fără cap, bazine metalice/rezervoare
metalice, tantal (metal), cepuri metalice pentru
butoaie/robinete cu cep metalice pentru butoaie,
stâlpi telegrafici din metal, cabine telefonice
din metal/cutii telefonice din metal, cabluri de
teleferic, legături de tensiune, țăruşi metalici
pentru cort, filete metalice pentru legături,
pardoseli din plăci metalice, plăci metalice pentru
construcţii, cositor, foiţă de staniu, ambalaje
din tablă de cositor, tablă de cositor, fier titan/
ferotitan, titan, tombac, cavouri metalice, plăci
funerare metalice, stele funerare metalice, cutii
de scule din metal, goale, dulapuri pentru
scule din metal, goale, dozatoare de prosoape,
fixe, din metal, paleți de transport din metal,
capcane pentru animale sălbatice, tăvi metalice,
protecţii metalice pentru arbori, cuve metalice
pentru amestecarea mortarului, tubaje metalice,
țevi metalice/tuburi metalice, fier tungsten,
tungsten, turnichete din metal, plăci turnante, căi
ferate, valve metalice, altele decât componentele
de maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, plăci metalice de căptuşit pereţii,
șaibe metalice, valve metalice pentru ţevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal/anemoscoape metalice/
giruete metalice, dispozitive de blocare a
roţilor, metal alb, dispozitive metalice pentru
îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru
ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei, sârmă din
aliaje metalice comune, cu excepţia firelor
fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări de artă din
metal comun, zinc, zirconiu, metale comune şi
aliaje ale acestora, minereuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente
de transmisie, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât uneltele acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, distribuitoare automate. imprimante
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3d, pixuri pentru imprimare 3d, dispozitive
pentru curăţarea acetilenei, dozatoare de
benzi adezive (mașini)3, benzi adezive pentru
scripeţi, pompe de aerare pentru acvarii,
aparate pentru aerarea băuturilor, aparate
pentru aerarea apei, aerocondensatori, motoare
aeronautice, motoare de avion, agitatoare,
utilaje agricole, elevatoare agricole, unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual,
condensatoare de aer, dispozitive cu pernă de
aer pentru deplasarea încărcăturilor, pompe de
aer, maşini pentru aspirarea aerului, aerografe
pentru aplicarea culorii, alternatoare, lagăre
antifricţiune pentru maşini/rulmenţi anti-frecare
pentru maşini, dispozitive antipoluare pentru
motoare, plăci (componente ale mașinilor)/plăci
de zăvorâre, aparate de sudură cu arc electric,
aparate de tăiere cu arc electric, osii pentru
maşini, inele cu bile pentru rulmenţi, rulmenţi
cu bile, prese cu coş, lagăre de rulmenţi
pentru maşini, rulmenţi, rulmenţi pentru arborii
de transmisie, bătătoare electrice, maşini de
batere, pompe de bere, burdufuri, transportoare
cu bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
de îndoit, maşini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice , dinamuri bicicletă , maşini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului/dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini pentru ascuţirea lamelor/maşini de şlefuit,
portcuţite (componente ale mașinilor), lame,
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor/vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor/
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de ţesut/mosoare
pentru războaiele de ţesut , tuburi de cazan,
aparate şi maşini pentru legătorie utilizate în
scopuri industriale, maşini de umplut sticle,
maşini de spălat sticle, maşini de astupat
sticle, maşini de capsulat sticle, maşini de
sigilat sticle, cutii pentru matriţe (tipărire),
maşini de împletit, garnituri de frână, altele
decât cele pentru vehicule, saboţi de frână,
alţii decât cei pentru vehicule, segmente de
frână , altele decât cele pentru vehicule,
plăcuţe de frână, altele decât cele pentru
vehicule, maşini de tăiat pâinea, maşini pentru
preparare berii, perii (componente ale mașinilor),
perii, acţionate electric (componente ale
mașinilor) , perii pentru aspiratoare, buldozere,
maşini pentru unt, calandru/mangal, arbori cu
came pentru motoarele vehiculelor, vinciuri,

perii de carbon (electricitate), alimentatoare
pentru carburatoare, carburatoare, garnitură
de cardă (componente ale mașinilor de
cardat), maşini de cardat, maşini şi aparate
pentru şamponarea covoarelor, electrice,
cartuşe pentru maşinile de filtrare, convertoare
catalitice, instalaţii centralizate de curăţire
cu vacuum, maşini centrifuge/centrifuge,
concasoare centrifugale, pompe centrifuge,
lame pentru tocătoarele staţionare, fierăstraie
cu lanţ, maşini electromecanice pentru
industria chimică, dălţi pentru maşini, mandrine
(componente ale mașinilor), maşini de ţigarete
pentru scopuri industriale, site de cenuşă
(mașini), clapete de reţinere (componente ale
mașinilor), maşini şi aparate pentru curăţare,
electrice, dispozitive de curăţare cu abur, foarfeci
de tăiat (mașini), ambreiaje, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, maşini pentru tăierea
cărbunelui, râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, maşini de spălat acţionate cu
monede, motoare cu aer comprimat , maşini
cu aer comprimat, pompe cu aer comprimat,
pistoare cu aer comprimat pentru extrudarea
masticurilor, compresoare, compresoare pentru
frigidere, betoniere (mașini), instalaţii de
condensare, biele pentru maşini, motoare,
cabluri de comandă pentru maşini, motoare,
mecanisme de comandă pentru maşini, motoare,
elemente de comandă hidraulice pentru maşini,
motoare, elemente de comandă pneumatice
pentru maşini, motoare , convertoare pentru
lucrări din oţel, transportoare (mașini), maşini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, capote
metalice (componente ale mașinilor)/apărătoare/
capace de protecţie (componente ale mașinilor),
macarale, arbori cotiţi, cartere pentru maşini,
motoare, manivele (componente ale mașinilor),
separatoare de cremă/lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice , concasoare, cultivatoare
(mașini), generatoare de curent, dispozitive
pentru tragerea draperiilor, acţionate electric,
freze (mașini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (mașini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat/maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat , excavatoare cu lingură
(mașini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri, maşini de divizat,
sisteme de deschidere a uşilor, hidraulice,
sisteme de deschidere a uşilor, pneumatice,
sisteme de închidere a uşilor, electrice, sisteme
de deschidere a uşilor, electrice, sisteme
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de închidere a uşilor, hidraulice, sisteme de
închidere a uşilor, pneumatice, maşini de
drenare, dispozitive pentru extragerea berii sub
presiune, maşini de trefilat, mandrine de găurit
(componente ale mașinilor), capete de găurit
(componente ale mașinilor), bormaşini, flori de
burghiu, instalaţii de foraj, flotante sau neflotante,
motoare de acţionare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, lanţuri de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
tobe (componente ale mașinilor), instalaţii de
evacuare a prafului pentru curăţenie, instalații de
îndepărtare a prafului pentru curăţenie, maşini
de vopsit, perii dinam, curele dinam, dinamuri,
maşini pentru terasamente, ejectoare, electrozi
pentru mașinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare/centuri
pentru greutăţi, lanţuri de ridicare, aparate de
acţionare a elevatoarelor/aparate de acţionare
a ascensoarelor , elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgenţă, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale mașinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere, filtre-
presă, maşini de filtrare, filtre pentru curăţarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
şi componente ale maşinilor sau motoarelor,
maşini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, maşină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de maşină, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj,
alteledecât cele pentru vehiculele terestre,
maşini de ondulare, prese de fructe, electrice,
pentru uz casnic, economizoare de combustibil
pentru motoare, aparate de conversie a
combustibilului pentru motoarele cu combustie
internă, pompe de distribuţie a combustibilului
pentru staţiile de service, lămpi de sudură cu gaz,
cutii de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acţionare) pentru
războaie de ţesut, mecanisme (de acţionare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, maşini
pentru prelucrarea sticlei, diamante pentru
tăiat geamuri(componente ale mașinilor), bujii

incadescente pentru motoare diesel, pistoale
de lipit, electrice, maşini pentru decorticarea
cerealelor/maşini pentru decorticarea grânelor/
maşini pentru decorticarea cerealelor şi grânelor,
separatoare de cereale, ancore automate cu
patru braţe pentru uz naval, răzătoare pentru
legume, inele pentru ungere, cutii de unsoare,
maşini de şlefuit, pietre de şlefuit (componente
ale mașinilor)/discuri de ascuţit (componente
ale mașinilor), ghidaje pentru maşini, pistoale,
ciocane, ciocane pneumatice, ciocane electrice,
maşini de găurit electrice, unelte de mână,
altele decât cele acţionate manual, echipamente
de manipulare pentru încărcăre şi descărcăre,
maşini de manipulare, automate, bare de
suspensie, grape, maşini de recoltat/maşini de
cosit şi secerat, echipamente de transport/
extractoare pentru mine, schimbătoare de
căldură, maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare, războaie pentru ţeserea
ciorapilor, carcase, dispozitive de aprindere
pentru motoarele cu combustie internă, magneţi
de aprindere, incubatoare pentru ouă, roboţi
industriali, injectoare pentru motoare, aparate
de aplicare a cernelii pentru maşinile de tipărit,
maşini de călcat, cricuri, cricuri pneumatice,
motoare cu reacţie, altele decât pentru vehiculele
terestre , îmbinări - îmbinări etanşe, carcase
pentru lagăre, lagăre, manşe de comandă ca
şi componente ale maşinilor, altele decât pentru
aparatele de joc, extractoare de suc, electrice,
demaroare cu pedală pentru motociclete,
aparate pentru bucătărie, electrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, electrice, maşini de
frământare, maşini de tricotat, cuţite, cuţite,
electrice, cuţite pentru maşinile de cosit, maşini
de etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi, strunguri, maşini
de tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor din
piele, lifturi, altele decât teleschiurile, sisteme
mecanizate de alimentare a animalelor, rampe
de încărcare, fusuri pentru războiul de ţesut,
războaie de ţesut, pompe de lubrifiere, lubrifianţi,
maşini-unelte, matriţe utilizate la tipărire, maşini
de tocat carne, maşini pentru prelucrarea
metalelor, aparate de muls, maşini de frezat,
mori, mori pentru uz casnic, altele decât cele
acţionate manual, pietre de moară, sfredele
pentru minerit, maşini pentru mineralizarea apei
potabile, maşini pentru exploatarea minelor,
malaxoare, maşini de amestecat, maşini de
scobit/maşini de decojit, cultivatoare motorizate,
motoare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, motoare, electrice, altele decât cele
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pentru vehiculele terestre, maşini de formare,
matriţe, scări rulante/escalatoare, benzi rulante/
trotuare mobile, captatoare şi colectoare de
noroi, amortizoare pentru motoare/amortizoare
de zgomot pentru motoare, ciocane de cuie,
electric/cleşti de scos cuie, electrice, troliu
de ridicat plase, cleşti de crestat , maşini
pentru rafinarea petrolului, maşini de tratare
a minereului, maşini de împachetare, maşini
de ambalare, maşini pentru prelucrarea hârtiei,
unități plutitoare de producție, stocare și
exploatare, maşini de fabricat hârtie, maşini
de lustruit parchetul cu ceară, electrice,
maşini pentru fabricarea pastelor făinoase,
electrice, pedale de acţionare pentru maşinile
de cusut, maşini de decojit, râşniţe de piper,
altele decât cele acţionate manual, curăţitoare
pentru ţevi, segmenţi de piston/inele de
piston, pistoane pentru cilindri, pistoane pentru
motoare, pistoane, maşini de rabotare, pluguri,
brăzdare, maşini şi aparate de lustruit, roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese, reductoare de
presiune, regulatoare de presiune, supape de
presiune, cilindrii de tipărire, maşini de tipărit cu
utilizare pe foi de tablă, forme de tipar, maşini
de tipărit, prese de tipar, role de tipar pentru
maşini, maşini pentru prelucrarea materialelor
plastice, mecanisme de propulsie, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, maşini de
compactare, scripeţi, pulverizatoare/atomizoare/
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe, pompe pentru instalaţiile de încălzire,
pompe pentru înot contra curentului, poansoane
pentru maşinile de perforat, maşini de perforat,
cricuri cu cremalieră, maşini de strângere pentru
rachetele de tenis, radiatoare pentru motoare,
maşini pentru montarea şinelor, maşini pentru
construcţia de căi ferate, elevatoare pentru
vagoanele de cale ferată, greble pentru maşini
de greblat, maşini de greblat, maiuri, bătătoare,
secerători, maşini de secerat şi legat , maşini
de secerat şi treierat, reductoare, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, aparate de
bobinat, mecanice, tambure, mecanice, pentru
furtunuri flexibile, bobine, regulatoare, maşini
de clătit, maşini de nituit, maşini de măturat
străzile, autopropulsate, maşini pentru realizarea
drumurilor/maşini pentru construirea de drumuri,
poduri rulante, cilindrii pentru laminoare,
laminoare, prese de imprimat rotative, prese
rotative cu abur, portabile, pentru ţesături, şenile
de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor
pe şenile la maşinile de construcţii, şenile de
cauciuc ca şi componente ale tractoarelor pe
şenile la aparatele şi maşinile de încărcare-
descărcare, şenile de cauciuc ca şi componente
ale tractoarelor pe şenile la maşinile agricole,

şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile miniere, şenile
de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor
pe şenile la plugurile de maşini de satinat,
maşini pentru fabricarea cârnaţilor, fierăstraie
cu masă, lame de fierăstrău, fierăstraie, maşini
de colectare a pietrei de cazan, foarfeci,
electrice, şurubelniţe, electrice, maşini de sigilat
pentru scopuri industriale, aparate electrice
pentru sigilarea materialelor plastice, rulmenţi
cu lubrifiere automată, pompe de combustibil
autoreglabile, pulverizator deşeuri, maşini de
cusut, cuplaje de arbori, maşini de ascuţit, prese
de balotat, maşini de tuns pentru animale/maşini
de tuns părul pentru animale, arcuri/amortizoare
de şocuri/pistoane amortizor/pistoane plonjor,
aparate de lustruit pantofii, electrice, lopeţi,
mecanice, mărunţitoare pentru uz industrial,
suveici, site, instalaţii de cernere, maşini
de cernere, maşini sizing machines, unelte
de ascuţit marginile schiurilor, sanii portcuţit,
glisoare pentru maşinile de tricotat/sănii pentru
maşinile de tricotat, prese de netezit, pluguri
de zăpadă, aparate de lipit, cu gaz/aparate de
sudat, cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane
de lipit, cu gaz, aparate de lipit, electrice, ciocane
de lipit, electrice, lămpi de lipit, maşini de sortat
pentru industrie, semănătoare, bujii
pentru motoarele cu combustie internă,
regulatoare de viteză pentru maşini, motoare,
uscătoare rotative, maşini rotative, roţi de
tors, maşini de filat, pulverizator de vopsit,
arcuri, separatoare de tulpini, suporturi pentru
maşini, demaroare pentru motoare, statoare,
condensatoare de abur, separatoare de aburulei,
motoare cu abur, separatoare de abur, cazane
cu abur, cilindrii compactori/cilindrii compactori
pentru pământ, plăci stereotip, maşini de
prelucrare a pietrei, şi şcorniţe/tocătoare de
paie, presetupe de etanşare (componente ale
mașinilor), aspiratoare medicale pentru scopuri
industriale, ventuze pentru aparatele de muls/
ventuze de fixare pe ugere pentru aparatele
de muls, duze de aspirare pentru aspiratoare,
maşini pentru fabricarea zahărului, compresoare
de supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
mașinilor, motoarelor)/robineţi (componente ale
mașinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de treierat,
freze de pământ pentru scopuri agricole,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice/deschizătoare de conserve, electrice,
maşini pentru prelucrarea tutunului, unelte
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(componente ale mașinilor), convertizoare de
cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, arbori de transmisie, alţii decât cei
pentru vehiculele tereste, lanţuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele tereste,
transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii pentru maşini, transportoare
pneumatice, maşini de debavurat/ aparate de
prelucrare/aparate de prelucrare prin maşini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice/tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane
(componente ale preselor de tipar), maşini de
cules litere (tipărire), maşini de turnat litere,
prese tipografice, maşini tipografice, articulaţii
universale (articulații cardanice), pompe de vid
(mașini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape (componente ale
mașinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile, de
benzină, maşini industriale de imprimare cu jet
de cerneală, mopuri cu aburi, costume robotice
exoscheletice, altele decât cele pentru scopuri
medicale, macarale mobile, vibratoare pentru
uz industrial, aparate de vulcanizare, aparate
de spălat, maşini de spălat (rufe), instalaţii de
spălat pentru vehicule/instalaţii pentru spălarea
vehiculelor, unităţi de eliminare a deşeurilor/
unităţi de eliminare a gunoiului, maşini de
compactare a deşeurilor/maşini de compactare
a gunoiului, recuperatoare pneumatice pentru
decantarea uleiul uzat, încălzitoare de apă
(ca și componente ale mașinilor), separatoare
de apă/robinete de drenaj, maşini şi aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe/maşini de
spălat colorate, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe cu
stoarcere.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras ustensile abrazive
(ustensile de mână), tesle (unelte), ustensile

agricole, acţionate manual, furci agricole (unelte
de mână), pompe de aer, acţionate manual,
filiere rotunde, burghie (ustensile de mână),
sule, topoare, dispozitive de întindere a benzilor
metalice, baionete, maşini de tuns barba,
menghine de banc (unelte de mână), cosoare,
tăişuri pentru uneltele aşchietoare, ustensile
pentru ascuţirea lamelor (unelte de mână), lame
pentru rindele, lame (unelte de mână), cuţite,
foarfeci pentru marginile de gazon, maşini de
găurit, bomfaiere, cuţite pentru deschis cutiile,
unelte pentru împletit (unelte de mână), fiare
pentru marcare, burghie de mână, cuţite de
altoit, sfredel de mână pentru dulgherie, foarfeci
pentru vite, dălţi de călăfătuit, dornuri de perforat
(unelte de mână), cuţite ceramice, feliatoare de
brânză, neelectrice, dălţi, satâre, menghine de
mână pentru tâmplari sau arămari, securi, fiare
de ondulat, răngi, cleşti pentru ondulare, pensete
pentru cuticule-cleşti pentru cuticule, tacâmuri,
bare de tăiat (unelte de mână), unelte pentru tăiat
(unelte de mână), pumnale (unelte de mână),
ustensile pentru decantarea lichidelor (unelte de
mână), aparate de epilat, electrice şi neelectrice,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, ştanţe/clupe, cuţite pentru
filete (unelte de mână), săpătoare (unelte
de mână), săpătoare de şanţuri (unelte de
mână), cuţitoaie, suporturi de burghie (unelte
de mână), aparate pentru perforarea urechilor,
maiuri pentru pământ (unelte de mână), unelte
aşchietoare (unelte de mână), feliatoare pentru
ouă, neelectrice, imprimatoare în relief (unelte de
mână), pietre de polizor abrazive, pile abrazive,
plăci abrazive, ace pentru gravură, expandoare
(unelte de mână), piese de extensie pentru
suporturile burghielor de filetat, ondulatoare
pentru gene, cuţite pentru potcovari, pile
(unelte), aparate de lustruit unghiile, electrice
sau neelectrice/bureţi de şlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectrici, vătraie, burdufuri pentru
şeminee (unelte de mână), patenţi (unelte de
mână)/cleşti de tras sârma, plăci de păr, oale
de turnare (unelte de mână), cadre pentru
fierăstraiele de mână, dispozitive de cules
fructele (unelte de mână), tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, ciocane cu capul rotund
(unelte de mână), unelte pentru împâslire (unelte
de mână), unelte pentru grădină, acţionate
manual, sfredele (unelte de mână), diamante
pentru tăiat geamuri (componente ale uneletelor
de mână), fiare de gofrare, unelte pentru
altoire (unelte de mână), unelte de gravat
(unelte de mână), pietre de şlefuit/pietre de
polizor (unelte de mână), pistoale (unelte
de mână), pistoale, acţionate manual, pentru
extrudarea masticurilor, meliţe (unelte de mână),
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coase hainault, maşini de tuns părul de uz
personal, electrice sau neelectrice, maşini de
tuns părul pentru animale, maşini de împletit
părul, electrice, pensete pentru îndepărtarea
părului, ciocane (unelte de mână), burghie
de mână, acţionate manual, unelte de mână,
acţionate manual, ustensile de mână pentru
ondularea părului pompe de mână, mânere
pentru uneltele de mână, acţionate manual,
harpoane pentru pescuit, lame de bisturiu
dălți), săpăligi (unelte de mână), bărzi/securi
pentru cioplit, burghie de perforare (componente
ale uneletelor de mână), cuţite pentru cercuri
(unelte de mână), cuţite de vânătoare,
dălţi pentru gheaţă pulverizatoare insecticid/
atomizoare insecticid/spray-uri insecticid (unelte
de mână), fiare (unelte de mână neelectrice) ,
fierăstraie mecanice , răzătoare mandoline
pentru bucătărie , gheare pentru carne,
instrumente sterile pentru piercing, ciocan de
urgenţă, mânere pentru cuţite, polonice (unelte
de mână) , calapoade (unelte de mână
pentru cizmar), foarfeci pentru gazon (unelte
de mână), curele pentru ascuţit din piele,
leviere, cricuri de ridicat, acţionate manual,
unelte pentru marcarea animalelor-unelte pentru
marcarea vitelor, macete, ciocane de lemn
(unelte de mână), seturi de manichiură, seturi
de manichiură, electrice, cavile de matisit,
ciocane pentru zidari, sape late, freze (unelte
de mână), cuţite de mărunţit/cuţite de descărnat/
satâre (unelte de mână), cutii şablon pentru
tăiere la unghi (unelte de mână), colectoare
pentru monede, mojare pentru sfărâmare (unelte
de mână), dălţi pentru scobituri, fiare pentru
rindeluire, ciocane de scos cuiele, acţionate
manual/cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual,
răngi pentru scos cuie (unelte de mână),
dornuri de găurit, cleşti pentru unghii, pile
de unghii, pile de unghii, electrice, unghiere,
electrice sau neelectrice, pile ac, pistoale pentru
etanşare neelectrice, poansoane cu numere,
desfăcătoare de stridii, cuţite de paletă, cuţite
de sculptat (unelte de mână), cuţite de decojit,
seturi de pedichiură, bricege, unelte de perforare
(unelte de mână), târnăcoape, ciocane de abataj/
buciarde, sape (unelte de mână), perforatoare tip
ac, cleşti, cuţite pentru pizza, neelectrice, cuţite
de rindea, rindele, patenţi, fiare de polizat/unelte
de fier pentru lustruit, fiare de capsulare (unelte
de mână), foarfeci pentru curăţare de creng/
foarfeci de grădină, foarfeci pentru pomi, boxuri
pentru pumn, cleşti de perforat (unelte de mână),
perforatoare (unelte de mână), instrumente
pentru perforarea biletelor, rindele de fălţuit,
greble (unelte de mână) , pisăloage/pisăloage
pentru sfărâmat (unelte de mână), maiuri (unelte

de mână), raşpele (unelte de mână), dispozitive
cu clichet (unelte de mână), curele de ascuţit
briciul, casete pentru briciuri/lame de ras, lame
de ras aparate de ras, electrice sau neelectrice,
doze pentru alezor, alezoare, nituitoare (unelte
de mână), ciocane de nituit (unelte de mână),
săbii, greble pentru nisip, lame de fierăstrău,
suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie (unelte
de mână), cuţite pentru solzi, foarfeci, raclete
(unelte de mână), raclete pentru schiuri, unelte
de răzuit (unelte de mână) , şurubelniţe,
neelectrice, dălţi pentru sculptori, inele pentru
coase, pietre pentru coase-pietre de ascuţit,
mânere pentru coase, coase, pietre pentru
şlefuit, oţeluri de ascuţit/oţeluri pentru cuţite,
instrumente de ascuţit, truse de bărbierit, lame
de foarfecă, foarfeci mecanice (unelte de mână) ,
foarfeci de tuns, lopeţi (unelte de mână), seceri,
arme de mână, altele decât armele de foc, veselă
de argint (cuțite, furculițe și linguri), instrumente
de ascuţit marginile schiurilor, acţionate manual,
instrumente şi unelte pentru jupuirea animalelor,
baroase, cazmale (unelte de mână), chei de
buloane/chei de piuliţe (unelte de mână), spatule
(unelte de mână), spatule pentru utilizare de
către artişti, linguri, rigle (unelte de mână), unelte
de ştanţare/ştanţe (unelte de mână), bastoane
de amestecare pentru amestecarea vopselei,
ciocane pentru piatră, instrumente de şlefuit,
teci pentru săbii, seringi pentru pulverizarea
insecticidelor, tacâmuri/articole pentru masă
(cuțite, furculițe și linguri), furculiţe de masă,
cuţite de masă, furculiţe şi linguri de plastic, cuţite
de masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi,
chei tubulare de tip t, freze de înfiletare
(unelte de mână) , ace de tatuat, aparate
pentru tatuat, extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
făraşe, făraşe (grădinărit) de grădină, bastoane/
bâte/bastoane pentru poliţişti, cuţite de tăiat
ţevi (unelte de mână), instrumente de tăiat
ţevi, pensete, feliatoare de legume/mărunţitoare
de legume, cuţite pentru friptură, furculițe
pentru friptură, cuţite de legume, tocătoare de
legume, spiralizatoare de legume, acţionate
manual, decojitoare de legume (unelte de mână),
menghine, furci pentru plivit (unelte de mână),
suporturi pentru barele de ascuţit, foarfeci mari
de grădină (foarfeci) , dispozitive de tăiat folia
de pe dop la sticla de vin, acţionate manual,
dezizolatoare pentru sârmă (unelte de mână) ,
dispozitive de întindere pentru sârma metalică
(unelte de mână).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
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cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, ochelari
3D, abace, accelerometre, acumulatori, electrici,
hidrometre pentru acid, acidimetre pentru baterii,
alarme acustice-alarme sonore, cabluri acustice,
cuplaje acustice, actinometre, adaptoare
electrice, maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
film de desene animate, baterii anodice-baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare/balanţe (balanțe romane), dispozitive
de echilibrare, cititoare de coduri de bare,
barometre, cântare de baie, baterii, electrice,
pentru vehicule/acumulatoare, electrice, pentru
vehicule, baterii pentru iluminat, baterii, electrice,
baterii pentru ţigările electronice, recipiente
pentru baterii/recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii/cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, balize, luminoase,
sonerii (dispozitive de avertizare), betatroane,
binocluri, biocipuri, cutii negre (înregistratoare
de date), aparate de copii heliografice,
instrumente de control pentru boilere,

cutii de branşament (electricitate), aparate
pentru respiraţie subacvatică, aparate pentru
respiraţie, cu excepţia celor pentru respiraţia
artificială, veste anti-glonţ, lacăte electronice,
îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene, dulapuri pentru
difuzoare, cabluri, electrice, maşini de calculat,
inele de calibrare, calibre, calorimetre, camere
video, aparate de fotografiat, tuburi capilare,
rigle gradate pentru tâmplari, suporturi pentru
plăcuţe negre (fotografie), carcase special
realizate pentru aparate şi instrumente
de fotografiat, carcase pentru telefoanele
inteligente, case de marcat, casetofoane, catozi,
aparate catodice anti-coroziune, întrerupătoare
cu celulă/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării-instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanță),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up-aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor-articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, software pentru
jocuri pe calculator, stocate, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
componente hardware pentru calculator,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
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pentru economizor de ecran, înregistrat
sau descărcabil, calculatoare, consensatoare/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare-
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (APD),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete/cupele
(laborator), redresoare de curent, ciclotroane,
lămpi pentru camere obscure, camere obscure,
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medicale, diafragme (acustică),
diafragme pentru aparate ştiinţifice, maşini
de dictare (dictating machines), aparate de
difracţie (microscopie), rame foto digitale, semne
digitale, staţii meteorologice digitale, asistenţi
personali digitali (APD), busole, tuburi de
evacuare, electrice, altele decât cele pentru
iluminat/tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei-aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri ADN, fluiere pentru
câini, sonerii electrice pentru uşi, dozatoare-
dozimetre, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
uscătoare pentru fotografii-stative pentru
fotografii, instrumente de măsurat pentru
croitorie, stative de uscare, aparate de
uscare pentru tipăriturile fotografice, conducte
(electricitate), DVD playere, dinamometre,
dopuri de urechi pentru scufundători, aparate
pentru editarea filmelor cinematografice,

ceasornice cu nisip (clepsidre), dispozitive
pentru iluminarea ouălor, tuburi de protecţie
pentru cablurile de electricitate, materiale
pentru reţelele electrice, şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic , publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru uşile cu
interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre, oculare, instrumente
care conţin oculare, ochelari de protecţie,
facsimile, aparate pentru fermentare (aparate
de laborator), cabluri cu fibră optică, aparate
pentru tăierea filmelor, filme, expuse, filtre
pentru măştile respiratorii, filtre pentru utilizare
în fotografie, filtre pentru razele ultraviolete,
pentru fotografie, măsurătoare pentru inele,
extinctoare de incendiu, alarme de incendiu,
bătătoare de stins incendiile, scări de
incendiu, duze pentru furtunurile de stins
incendiile, maşini de stins incendiile, pompe
de incendiu, şalupe de stins incendiile, pături
ignifuge, furtun de incendiu, dispozitive de
stingere a incendiilor, becuri pentru bliţ,
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare-etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre,
aparate de măsurare, aparate de satinare
pentru tipăriturile fotografice, centuri cu greutăţi
pentru scafandri, căști pentru comunicare la
distanță, senzori de parcare pentru vehicule,
imprimante de bilete, chingi tip ham ajutătoare
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la ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor X de
uz industrial, ochelari de protecţie pentru
sporturi, grilaje pentru baterii, dicţionare
electronice portabile, kituri hands-free (mâini
libere) pentru telefoane, casete pentru curăţarea
capului, căşti de protecţie pentru sporturi,
căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă-
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu
circuite integrate/carduri inteligente, terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, manşe de comandă
pentru calculatoare, altele decât cele pentru
jocurile video, tonomate, muzicale/automate
muzicale acţionate de fise, tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare/
stadii (instrumente topografice), instrumente
de nivelare, nivele, aparate şi echipamente
pentru salvarea vieţii, colaci de salvare,
veste de salvare, centuri de salvare, plute
de salvare, capsule de salvare pentru
dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,

lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică, nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre-instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule-înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/ telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani , aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, monitoare, mouse, mouse
pad-uri-suporturi pentru mouse, protecţii dentare
pentru sporturi, aparate şi instrumente nautice,
aparate de semnalizare navală, sisteme de
navigaţie pentru vehicule, instrumente de
navigaţie, ace pentru pick-upuri-ace de pick-
up, ace pentru busolele topografice, semne cu
neon, plase de protecţie împotriva accidentelor,
cleme pentru nas pentru scufundători şi
înotători, calculator tip notebook, obiective
(lentile optică), instrumente de observare,
octante, ohmmetre, lanterne optice-lămpi optice,
lentile optice, instrumente şi aparate optice,
sticlă optică, fibre optice (filamente conductoare
de lumină), condensatoare optice, cititoare
optice de caractere, suporturi optice de
date, discuri optice, oscilografe, aparate
de transvazare a oxigenului, ozonizatoare,
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare lupe pentru uşi,
periscoape, cutii petri, discuri de pick-up-
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termine), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
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electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare-unităţi centrale
de procesare, ecrane de proiecţie, aparate
de proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive de
protecţie împotriva razelor x, nu cele pentru
scopuri medicale, costume de protecţie pentru
aviatori, căşti de protecţie, măşti de protecţie,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale , ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-up uri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor,
dispozitive pentru proiecţia tastaturilor virtuale,
pături de supravieţuire, bărci de salvare,
analizoare pentru dimensiunea nanoparticulelor,
bureți pentru căști, mănuși dotate cu
senzori, dispozitiv de indicare cu bilă pentru
calculator (trackball), emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, roboți pentru
teleprezență, termostate digitale pentru control
climatic , senzori piezoelectrici, diode organice
electroluminescente, diode emițătoare de lumină
cu puncte quantice, pipete pentru măsurare,
altele decât de uz medical sau de uz menajer,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, suporturi adaptate pentru

laptopuri, articole pentru acoperirea capului sub
formă de căști de protecție, rezistenţe, electrice,
măşti de protecţie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii ( instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă-plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme pentru
fotogravură, calibre pentru şuruburile cu
filet, dispozitive de securitate de tip token,
roboţi de securitate pentru supraveghere,
bastoane selfie (monopode), lentile selfie,
semiconductoare, sextanţi, manşoane pentru
cablurile electrice, încălţăminte de protecţie
împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
declanşatoare, obturatoare, lunete de vizare
pentru armele de foc-lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante ,
proiectoare de diapozitive-aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă-inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
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tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
pectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei, regulatoare de viteză
pentru pick-up uri, sferometre, nivele cu
bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă de T
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon , aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, verniere, aparate de înregistrare
video, casete video, casete cu jocuri video,
ecrane video, telefoane video, monitoare video
pentru bebeluşi, vizoare, fotografice, căşti de
realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie),
tăvi pentru developare, indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri/
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele

decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.
11.  Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, arzătoare cu acetilenă,
generatoare de acetilenă, torţe cu acetilenă,
aparate de odorizare a aerului, aparate de
răcire a aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare
cu aer, instalaţii de filtrare a aerului, aparate
de aer condiţionat pentru vehicule, supape de
aer pentru instalaţiile de încălzire cu abur,
aparate şi maşini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, friteuze cu aer, instalaţii
de aer condiţionat, aparate de aer condiţionat,
arzătoare de alcool, dispozitive anti/reflexie
pentru vehicule (corpuri de iluminat)/dispozitive
contra orbirii pentru vehicule, duze antistropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan pentru instalaţiile de încălzire,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile de
fum, lampioane chinezeşti, fântâni de ciocolată,
electrice, aparate de cromatografie pentru
scopuri industriale, camere sterile (instalații
sanitare), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, bobine,
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri/maşini
de gătit, aparate şi instalaţii de gătit, inele pentru
gătit, plite electrice, cutii de răcire, electrice/
răcitoare, electrice, răcitoare pentru cuptoare/
cuve de răcire pentru cuptoare, instalaţii de
răcire pentru apă, instalaţii de răcire pentru
lichide, maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii
şi echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
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dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cu șcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină , mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigații), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj/aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz, instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz/epuratoare (componente
ale instalaților cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare

de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire/instalaţii pentru
încălzirea apei, cazane de încălzire, aparate
de încălzire pentru combustibili solizi, lichizi
sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere, cuptoare de ardere,
maşini de gătit, arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi/cupole pentru
lămpi, lămpi pentru ochelari, sticle pentru lămpi,
globuri cu lampă/globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile/cazane pentru spălat, uscătoare de
rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente, brichete, instalaţii
de iluminat pentru vehiculele aeriene, aparate
şi instalaţii de iluminat, aparate de iluminat
pentru vehicule, lumini pentru vehicule, lumini,
electrice, pentru pomul de Crăciun/instalaţii
electrice pentru pomul de Crăciun, lumini
pentru automobile/lumini de automobile, aparate
de încărcare pentru cuptoare, filamente cu
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magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde pentru
scopuri industriale, instalaţii de răcire a laptelui,
lămpi pentru mineri, robinete pentru ţevile de
apă/robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare,
țevi/ţevi de apă pentru instalaţiile sanitare,
încălzitoare pentru farfurii, încălzitoare de
buzunar, instalaţii de polimerizare, maşini de
făcut făină de orez, electrice, pentru uz
casnic, rezervoare de apă sub presiune,
instalaţii de procesare a combustibililor nucleari
şi materialului nuclear moderator/nucleari şi
materialului nuclear moderator, instalaţii de
epurare pentru apele reziduale, capace de
radiator, radiatoare, electrice, radiatoare, turnuri
de rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru fript/
grătare, rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă, sterilizatoare, distilatoare,
sobe (aparate de încălzire), lămpi stradale,
cadre structurale pentru cuptoare/cadre de metal
pentru cuptoare, aparate de clorinare pentru
piscine, aparate pentru bronzat (solarii), robinete
pentru ţevi şi conducte/robineţi pentru ţevi şi
conducte, robinete/robineţi, ventile termostatice
(componente ale instalatiilor de încălzire),
prăjitoare de tutun, vase de toaletă, scaune
de toaletă, toalete, portabile, toalete/closete
cu apă, lanterne electrice/lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi

luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi
aparate de ventilaţie (aer condiționat), instalaţii
de ventilaţie pentru vehicule (aer condiționat),
hote de aerisire pentru laboratoare, dispozitive
pentru copt vafele belgiene, electrice, vase
de încălzire, lavoare pentru spălat mâinile/
bazine pentru spălat mâinile (componente ale
instalațiilor sanitare), şaibe pentru robinetele de
apă/şaibe pentru robineţii de apă, încălzitoare
de apă, instalaţii de distribuire a apei, instalaţii
de conducte de apă, instalaţii de purificare a
apei, aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei/dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe
uscat, în aer sau pe apă, petice din
cauciuc adezive pentru repararea camerelor
de aer, transportoare aeriene, aparat,
maşini şi dispozitive aeronautice, avioane,
vehicule aeriene, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), vehicule cu pernă de
aer, airbag-uri (dispozitive de siguranță
pentru automobile), aeronave, dirijabile/baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule/dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
barje, coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri
pentru autobuzele articulate, cricuri de bicicletă,
lanţuri de bicicletă, ghidoane de bicicletă,
anvelope de bicicletă, frâne de bicicletă,
apărătoare de noroi pentru bicicletă, manivele
de bicicletă, motoare de bicicletă, pedale de
bicicletă, roţi de bicicletă, şei de bicicletă,
cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
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pentru bicicletă, cărucioare pentru animale
de companie, camioane dotate cu funcție de
macara, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor/clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, discuri de frână pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, amortizoare pentru
materialele rulante feroviare, bări de protecţie
pentru automobile, aparate şi instalaţii de
transport pe cablu, chesoane (vehicule), drone
aparate de filmat/drone aparate de fotografiat ,
maşini de camping/case mobile, canoe,
capace pentru rezervoarele de combustibil ale
vehiculelor, rulote, cabine pentru instalaţiile
de transport pe cablu, maşini/autoturisme/
automobile, cărucioare de transport, carcase
pentru anvelopele pneumatice/carcase pentru
anvelopele pneumatice, rotile pentru cărucioare
(vehicule)/rotile pentru cărucioarele de transport,
vagonete de transportat oala de turnare/
cărucioare de transportat oala de turnare,
telescaune, brichete pentru automobile, circuite
hidraulice pentru vehicule, drone civile,
cărucioare de curăţenie, tacheţi (nautică),
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, betoniere, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru
volanul vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
gruie pentru ambarcaţiuni, triciclete pentru
livrări/tricicluri de transport, vagoane/restaurant,
mecanisme de decuplare pentru ambarcaţiuni,
uşi pentru vehicule, dragi (ambarcațiuni),
protecţii pentru roţile de bicicletă, maşini
fără şofer/ mașini autonome, motoare de
acţionare pentru vehiculele terestre, lanţuri de
acţionare pentru vehiculele terestre, scaune
de catapultare pentru aeronave, lagăre de
motor pentru vehiculele terestre, motoare pentru
vehiculele terestre, tranchete (din cauciuc)
pentru nave, feriboturi, cărucioare de pescuit,
bandaje pentru roţile de cale ferată, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioarele de copii, elevatoare

cu furcă, roţi de cuplaj pentru vehiculele
terestre, funiculare, coşuri de fum pentru nave,
coşuri de fum pentru locomotive, cutii de
viteze pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete, maşinuţe de golf, cărucioare
de manipulare, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote pentru
motoarele vehiculelor, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, cărucioare pentru
furtun, baloane cu aer cald, capace pentru
butucul roţii, butuci pentru roţile vehiculului,
butuci pentru roţile de bicicletă, hidroavioane,
pasarele înclinate pentru ambarcaţiuni, motoare
cu reacţie pentru vehiculele terestre, sănii
(vehicule), şalupe, locomotive, autocamioane/
camioane, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, catarge pentru ambarcaţiuni,
vehicule militare de transport, drone militare,
roţi de cărucioare miniere, vagonete de
mină, scutere de mobilitat , mopeduri,
autobuze, autocare, scutere, automobile de
curse, cricuri de motocicletă, şei de
motocicletă, lanţuri de motocicletă , cadre
de motocicletă, ghidoane de motocicletă,
motoare de motocicletă , motociclete, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, vâsle, padele pentru
canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
paraşute, pontoane, hublouri, cărucioare pentru
copii, mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, pompe pentru anvelopele de bicletă,
trotinete (vehicule), huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva ţânţarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, cărucioare de copii,
cuplaje de căle ferată, vagoane de cale ferată,
oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare pentru
vehiculele terestre, vehicule frigorifice, vagoane
frigorifice de cale ferată, vehicule cu comandă
de la distanţă, altele decât jucăriile, vehicule
pentru cercetări subacvatice acţionate de la
distanţă , truse de scule pentru repararea
camerelor de aer, sănii de salvare, alarme de
marşarier pentru vehicule, jante pentru roţi de
bicicletă, jante pentru roţi de vehicule, maşini
robotizate, carucioare tip cuşcă cu role, material
rulant pentru căile ferate funiculare, material
rulant pentru căile ferate, furcheţi/dame (de
ramă), camioane pentru transportul gunoiului,
cârme, huse pentru şeile bicletelor, huse pentru
şeile motocicletelor, genţi deşa adaptate pentru
biciclete, centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranţă pentru copii,
pentru vehicule, elice pentru ambarcaţiuni, elice,
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elice pentru nave (propulsoare pentru nave),
vâsle/rame, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului,
coci de nave, nave, amortizoare de şocuri cu
arc pentru vehicule, amortizoare de şocuri pentru
automobile, cărucioare de cumpărături, ataşe,
oglinzi laterale pentru vehicule, semnalizatoare
pentru vehicule, suporturi de schiuri pentru
maşini, teleschiuri, cuşete de dormit pentru
vehicule, cuşete de dormit, sănii cu motor,
anvelope solide pentru roţile vehiculului, vehicule
spaţiale, huse pentru roata de rezervă/ huse
pentru anvelope de rezervă, vergi de navă,
spiţe pentru anvelope, spoilere pentru vehicule,
cleme de spiţe pentru roţi, spiţe pentru
roţile de bicicletă, maşini sport, autocisterne
pentru stropit, transmisii de comandă pentru
nave, volane pentru vehicule, parasolare
adaptate pentru automobile, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren) , teleferice (telecabine)/cabine
de funicular, camioane basculante, vagonete
basculante, coaste de lemn (cadre) pentru
nave, bene basculante pentru autocamioane/
bene basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare/
autocamioane de depanare pentru transport,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele
terestre, transmisii pentru vehiculele terestre,
benzi de rulare pentru vehicule (tip tractor)/
benzi de rulare pentru vehicule (role șenile) ,
benzi de rulare pentru reşaparea anvelopelor,
triciclete, cărucioare/drezine de mână, anvelope
fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare
cu două roţi/cărucioare de bagaje/cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, spiţe
pentru roţile vehiculului, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), manşe de comandă
pentru vehicule, vehicule electrice, vehicule de

deplasare pe uscat, în aer, pe apă sau pe calea
ferată, vehicule acvatice, roabe, scaune cu rotile,
geamuri pentru vehicule, parbrize, ştergătoare
de parbriz, iahturi.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materia le plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile ,
nemetalice, răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie antiorbire pentru
geamuri (folii colorate) , perdele de siguranţă
din azbest, placă de azbest/plăci de azbest,
foi de azbest, pâslă de azbest, hârtie de
azbest, învelişuri din azbest, ţesături din azbest,
pânză de azbest, căptuşeli din azbest, carton
de azbest, fibre de azbest, azbest, pungi din
cauciuc (plicuri, săculeți), pentru ambalat, balata,
căptuşeli din scoarţă pentru izolare fonică,
compoziţii de cazan pentru prevenirea radiaţiilor
de căldură, materiale pentru garnituri de frână,
parţial prelucrate, furtunuri din pânză cauciucată,
fibre de carbon, altele decât cele utilizate la
produsele textile, materiale de călăfătuire, acetat
de celuloză, semiprelucrat, compoziţii chimice
pentru repararea fisurilor, clapete de reţinere
din cauciuc, garnituri de ambreiaj, furtun de
cuplare pentru radiatoarele de vehicule, cabluri
din cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindrii
materiale dielectrice (izolatoare), opritoare de
uşi din cauciuc, benzi de etanşare pentru
tâmplărie/garnituri de etanşare pentru tâmplărie,
benzi adezive texturate, ebonită, mulaje din
ebonită, fire elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile/aţe elastice, altele decât
cele utilizate la produsele textile, materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie/umpluturi
pentru rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare/fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale
de filtrare din spume semiprelucrate sau
plastic, fitinguri, nemetalice, pentru conductele
de aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
bariere plutitoare anti-poluare, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat/folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, folii din metal pentru izolare/folii
metalice pentru izolare, garnituri de etanşare,
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vată de sticlă pentru izolare, gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, gutapercă, furtunuri
din material textil, materiale izolatoare, pâslă
izolatoare, mănuşi izolatoare, uleiuri izolatoare
pentru transformatoare, uleiuri izolatoare, hârtie
izolatoare, ţesături izolatoare, lac izolator,
substanţe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidităţii, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale refractare
izolatoare, materiale izolatoare pentru şinele de
cale ferată, materiale izolatoare pentru cabluri,
materiale izolatoare pentru reţelele electrice,
îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, latex (cauciuc),
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale pentru ambalare din cauciuc
sau plastic, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic/materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, hârtie pentru condensatoarele
electrice, garnituri pentru ţevi/garnituri de
etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice/învelişuri pentru ţevi, nemetalice, folii
din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, folii din plastic pentru
scopuri agricole, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, bare de protecție din
cauciuc pentru docuri, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, filamente de
plastic pentru imprimare în 3D, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele de
cauciuc, garnituri din cauciuc pentru borcane,
cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
dopuri din cauciuc, manşoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor/manşoane
din cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor, material din cauciuc pentru reşaparea
anvelopelor, soluţii din cauciuc, compuşi de
etanşare pentru îmbinări, benzi autoadezive,
altele decât cele pentru papetărie şi de uz
medical sau casnic, amortizoare de şocuri din
cauciuc, lână de zgură (izolator), materiale de
izolare fonică, cauciuc sintetic, răşini sintetice,
semiprelucrate/răşini artificiale, semiprelucrate,
fire din plastic pentru lipit/fire pentru lipit din
plastic, fire din cauciuc, altele decât cele utilizate
la produsele textile, fire din material plastic,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
supape din cauciuc sau fibră vulcanizată, folii
din vâscoză, altele decât pentru împachetat,
fibră vulcanizată, şaibe din cauciuc sau fibră
vulcanizată, inele de etanşare/garnituri de
etanşare, furtunuri de udat, ambalaje rezistente
la apă, compoziţii pentru garniturile de etanşare

pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc pentru
ferestre.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepția
celor de metal pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcții), sticlă
alabastru, alabastru, corniere, nemetalice,
acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare nemetalice, plăci de
blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asflat, voliere (structuri) nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subactivatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcții), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice/rame
de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice, ţevi de
scurgere, nemetalice, sifoane de scurgere
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(supape), nemetalice sau din plastic, grătare,
nemetalice, conducte, nemetalice, pentru
instalaţiile de ventilare şi de aer condiţionat,
pământ pentru cărămizi, sticlă emailată, pentru
construcţii, colibe, pâslă pentru construcţii,
garduri, nemetalice, figurine din piatră, ciment
sau marmură/statuete din piatră, ciment sau
marmură, şamotă de foc/cărămidă refractară
de foc, argilă refractară/şamotă, mantale
pentru şeminee, nemetalice, tencuieli pe bază
de ciment ignifuge, catarge pentru steaguri,
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare
rutieră/granule de sticlă pentru marcarea
drumurilor, granit, plăci pentru morminte,
nemetalice/plăcuţe funerare, nemetalice, pietriş,
pietre de mormânt/pietre funerare, cadre
pentru sere, nemetalice/pergole, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcții), coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, cutii poştale din zidărie, var, piatră de
var/piatră calcaroasă, căptuşeli, nemetalice,
pentru construcţii, buiandrugi, nemetalici,
macadam, ciment magnezian, capace pentru
gurile de canal, nemetalice, cherestea
prelucrată, marmură, catarge, nemetalice,
plăcuţe memoriale, nemetalice, monumente,
nemetalice, bolarzi de acostare, nemetalici,
mortar pentru construcţii/pastă de ciment,
mozaic pentru construcţii, lemn presat, mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, mulaje, nemetalice,
pentru construcţii, semne neluminoase şi
nemecanice, nemetalice, olivină pentru
construcţii, jaluzele exterioare, nemetalice
şi netextile, cabine pentru pulverizarea
vopselei, nemetalice, stâlpi de gard, nemetalici/
uluci de gard, nemetalici, ţigle, nemetalice,
carton pentru construcţii/carton de construcţii,
scânduri de parchet, pardoseală din parchet,
paravane, nemetalice, pavele luminoase,
pavele, nemetalice, plăci de pavare, nemetalice,
ţevi de presiune, nemetalice, cornişe, cocini
pentru porci, nemetalice, piloţi, nemetalici/
palplanşe, nemetalice, pilaştrii, nemetalici,

pentru construcţii, smoală, scânduri de lemn
pentru construcţii, ipsos, borduri din plastic
pentru amenajări peisagistice, sticlă în plăci
pentru construcţii, platforme, prefabricate,
nemetalice, placaj, verande (structuri),
nemetalice, porfir (piatră), stâlpi, nemetalici,
pentru liniile electrice/piloni, nemetalici pentru
liniile electrice, stâlpi, nemetalici, argilă
pentru olari, case prefabricate (ansambluri),
nemetalice, proptele, nemetalice, cuarţ, traverse
de cale ferată, nemetalice/legături de cale
ferată, nemetalice, stuf pentru construcţii,
materiale refractare de construcţii, nemetalice,
materiale de armare, nemetalice, pentru
construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc
pentru izolarea seismică a clădirilor, moloz,
sticlă de siguranţă, nisip, cu excepţia
nisipului pentru turnătorie, gresie pentru
construcţii, pipe din piatră de nisip, cherestea,
eşafodaje, nemetalice, rigle (lemn ecarisat,
tâmplărie), şisturi, cofraje, nemetalice, pentru
beton, cofraje, nemetalice, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, siliciu (cuarț), pervaze, nemetalice,
silozuri, nemetalice, nisip cuarţos, patinoare
(structuri),nemetalice, plăci, nemetalice, pentru
construcţii, zgură (materiale de construcții),
piatră de zgură, ardezie, pulbere de ardezie,
grajduri, nemetalice, geamuri din sticlă
colorată/vitralii, trepte (scări), nemetalice, scări,
nemetalice, statui din piatră, ciment sau
marmură, piatră, guri de scurgere stradale,
nemetalice, montanţi ,nemetalice, piscine
(stucturi), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare din
zidărie, benzi cu smoală pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, teracotă (materiale de construcții),
pardoseli din plăci, nemetalice, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
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funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, șanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri/bazine, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, perii pentru încălţăminte,
perii electrice, cu excepţia componentelor
maşinilor, perii pentru curăţarea rezervoarelor
şi containerelor, găleţi/vedre, găleţi realizate
din împletituri, difuzoare de uleiuri parfumate,
altele decât bețișoarele parfumate, electrice
sau neelectrice, coşuri pentru scutece folosite,
recipiente de unică folosință din folie de aluminiu,
de uz casnic, tuburi pentru curățat usturoi,
dispozitive pentru presat tubul de pastă de
dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de mâncare
pentru animale de casă, vase de mâncare
pentru animale de casă, automate, dispozitive de

încălzire a lumânărilor, electrice și neelectrice,
șervete de bucătărie, pipete pentru sos, busturi
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
untiere, capace pentru untiere, cârlige pentru
nasturi, tăvi pentru servire, cuşti pentru animalele
de gospodărie, forme de prăjituri, tuburi şi
capete pentru decorarea prăjiturilor, candelabre/
sfeşnice, inele pentru lumânări, stingătoare
pentru lumânări, borcane pentru lumânări,
cutii pentru dulciuri/cutii de bomboane, mănuşi
pentru spălat maşina, bătătoare de covoare
(ustensile de mână), mături mecanice pentru
covoare, ceaune, ceramică pentru uz casnic,
oale de noapte, piele de căprioară pentru
curăţat/piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat (ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gel pentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari,
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri/
biscuiți, borcane pentru fursecuri, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/pubele/
lăzi de gunoi, ştergătoare de praf, neelectrice,
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cârpe de şters praful (pânze), vase de lut/
faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru ouă,
separatoare de ouă, neelectrice, pentru uz
casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămătufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă, sticle/butelci, suporturi pentru plăcile
de păr, aţă dentară, ghivece de flori, învelitori
pentru ghivecele de flori, nu cele din hârtie/
învelitori, nu din hârtie, pentru ghivecele de flori,
pliciuri pentru insectele zburătoare, capcane
pentru insectele zburătoare, separatoare din
spumă pentru degete utilizate la pedichiură,
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, cupe
pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii,
ustensile pentru şters praful de pe mobilă, siliciu
topit (produs semiprelucrat), nu cel utilizat în
construcţii, mănuşi de grădinărit, prese pentru
usturoi (ustensile de bucătărie), baloane de
sticlă (recipiente)/fiole (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, sfere decorative din sticlă,
sticlă, neprelucrată sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei pentru construcţii, vată din sticlă,
nu cea utilizată la izolaţii, sticlă cu conductori
electrici fini încorporaţi, sticlă pentru geamurile
vehiculelor, pahare (recipiente), întinzătoare
pentru mănuşi, mănuşi pentru uz casnic,
vase pentru lipici, răzători pentru bucătărie,
suporturi grătare, grătare (ustensile de gătit),
păr pentru perii, capete pentru periuţele de
dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr
de cal pentru fabricarea periilor, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, forme pentru cuburile de gheaţă,
găleţi pentru gheaţă/răcitoare (frapiere)/frapiere
de gheaţă, cleşti pentru gheaţă, linguri/
cupe pentru îngheţată, terarii de interior
(vivarii), acvarii de interior/bazine (acvarii de
interior), cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masa de călcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi

de cuţite pentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru şerveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/mănuşi
de bucătărie/mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte/tarte, păr
de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului, suporturi pentru farfurie, nu cele din
hârtie sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/lăzi
frigorifice portabile, neelectrice, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), vase, produse de
olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri cu
picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de
salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare/solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri/
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cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (RFP), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,

managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata perclick, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziționare de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
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publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terţi închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de, în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de

telecomunicaţii,  sistematizarea  informaţiilor 
în baze  de  date  computerizate,  marketing  cu 
public ţintă,  pregătirea documentaţiei  fiscale, 
servicii de depunere a documentaţiei fiscale, 
servicii de  telemarketing,  preluarea  apelurilor 
telefonice pentru  abonaţii  indisponibili, 
producerea  de programe  de  teleshopping, 
publicitate  prin televiziune,  transcrierea 
comunicărilor  (lucrări  de birou),  dactilografiere, 
actualizarea  materialelor de  publicitate 
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de 
date  computerizate  actualizarea  şi menţinerea 
informaţiilor în registre, închiriereaautomatelor
pentru  vânzarea  de  produse, optimizarea 
traficului site-urilor web, indexareweb pentru 
scopuri  comerciale  sau publicitare, servicii  de 
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare, 
veterinare şi farmaceutice şi pentruproviziile 
medicale,  procesarea  cuvintelor, scrierea  de 
texte  publicitare  de  curriculum  vitae pentru 
terţi/scrierea de cv-uri pentru terţi.
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(210) M 2020 06458 (111)174257
(151) 12/09/2020
(732) ALIN DEHELEAN, STRADA

PESCARILOR NR.18, AP.16,
JUDEŢ BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, 420166, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
PAUL-GABRIEL GABOR, STR.
ION MINULESCU NR.16A, JUDEŢ
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA
RADU-DAN MOLDOVAN, STR.
SPIRU HARET NR.2, AP.2, JUDEŢ
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420048, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA
SILVIU-CĂTĂLIN MĂNILĂ, STR.
CONSTANTIN ROMAN VIVU NR.1,
SC.D, AP.56, JUDEŢ BISTRITA-
NASAUD, BISTRITA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
DUMITRU-CRISTIAN NAGHI, STR.
SOLOMON HALIŢĂ NR.1, SC.D,
AP.45, JUDEŢ
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420185, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA
REMUS-MARCEL OPREA, STR.
RODNEI NR. 22, SC. F, ET. 2, AP.
72, JUDEŢ BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, 420141, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
MIHAI-FLAVIU PINTEA,
BD.INDEPENDENŢEI NR.52, SC.A,
AP.11, JUDEŢ:
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA
OVIDIU-ADRIAN POP, STR.
GHINZII NR.15P, JUDEŢ BISTRITA-
NASAUD, BISTRITA, 420020,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA
EMILIAN-IOAN VÂRVAŞ,
STR. LEMPEŞ NR.36B, JUDEŢ
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420180, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Dop şi Tirbuşon

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13; 11.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
informații comerciale referitoare la vinuri, servicii
de comerţ cu vinuri, servicii de promovare
vinuri, crame, podgorii, producători, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
41. Servicii educative oferite de cluburi, servicii
de cluburi (divertisment sau educație), servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
servicii de formare în degustare vinuri,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
organizare de evenimente de degustări de vinuri
în scopuri educative, publicarea de materiale
tipărite referitoare la vinurile franțuzești,
publicare de materiale tipărite referitoare la
vinuri, școli pentru somelieri, organizare de
tururi cu ghid cu scop educativ şi de
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instruire în domeniul vinificaţiei, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și
sportiv, servicii de divertisment de tipul
organizare de evenimente sociale de
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cluburi de băut private, servicii
de restaurante private în cluburi, servicii de
furnizare de mâncare și băuturi în cluburi, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de somelier (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2020 06462 (111)173655
(151) 12/09/2020
(732) SC CARPATHIAN LOG HOME

SRL, STR. PIATRA CRAIULUI
NR.16, JUD. BRASOV, PREDELUT,
507026, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Carpathian Log Home
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare de spații
de cazare pentru turiști, case de oaspeți (cazare
temporară), servicii de case de vacanță, servicii
de restaurant și bar.

───────

(210) M 2020 06474 (111)173964
(151) 15/09/2020
(732) ASOCIAȚIA ALIANȚA

INTERNAȚIONALĂ A
JURNALIȘTILOR ROMÂNI, PIAȚA
MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.
8, SC. P, AP. 36, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

VERIDICA V
STAND FOR FACTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Agenții de presă, comunicare de date prin
mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele
de telecomunicații multinaționale, emisiuni de
știri (transmisii), furnizare (punere la dispoziție)
de servicii pentru conferințe electronice,
furnizarea accesului la servicii de stocare de
telecomunicații, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii ale agențiilor
de știri pentru telecomunicații, servicii ale
agențiilor de știri pentru transmisii electronice,
servicii audiotext (servicii de telecomunicații),
servicii de accesare a telecomunicațiilor, servicii
de agenții de știri electronice, servicii de
comunicare de date accesibile prin cod de
acces, servicii de comunicare de date care pot
fi accesate cu parolă, servicii de comunicare
electronică pentru transmisia de date, servicii
de comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicare pentru transmisia de
informații prin mijloace electronice, servicii
de comunicare pentru transmisia electronică
de voce, servicii de comunicații, servicii de
comunicații ale agențiilor de presă, servicii de
comunicații audiovizuale, servicii de comunicații
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prin mesaje de telex, servicii de comunicații
pentru schimbul de date în format electronic,
servicii de comunicații prin cablu, servicii de
comunicații prin satelit, servicii de comunicații
radiotelefonice, servicii de comunicații video,
servicii de conferințe video prin satelit, servicii
de încărcare de fotografii, servicii de încărcare
video, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, servicii de telecomunicații de
rețele digitale, servicii de telex, servicii de
transmisie de date, servicii de videoconferință,
servicii pentru conferințe în rețea, telecomunicații
de informații (inclusiv pagini web), transfer
automat de date digitale utilizând canale de
telecomunicații, transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin teleimprimator, prin satelit,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
transmisie de pachete de date și imagini,
transmisie de știri la organizațiile care difuzează
știri, transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie electronică de comunicări scrise,
transmisie video prin rețele digitale, transmisii
prin satelit, transmisii de date și transfer
de fișiere pe cale telematică, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele,
transmitere telematică de informații, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare audio,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de radio și televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, difuzare de
programe de televiziune, difuzare de programe
prin internet, difuzare de programe prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
difuzare de programe prin satelit, difuzare de
programe radio și de televiziune, difuzare de
programe video și audio prin internet, difuzare de
televiziune prin satelit, furnizare de comunicații
prin transmisii televizive, furnizare de informații
despre radiodifuziune, radiodifuziune de conținut
audiovizual și multimedia pe internet, servicii de
comunicații televizuale, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, servicii de difuzare
prin satelit privind evenimentele sportive,
servicii de podcasting, servicii de radiodifuziune,
servicii de radiodifuziune prin internet, servicii
de transmisii audiovizuale, transmisie de
podcasturi, transmisie de programe de radio și
televiziune prin satelit, transmisie tv prin internet,
transmisie de programe prin cablu, transmisie
de programe radio, transmisie de webcast-uri,
transmisie și difuzare de date, transmisie și

difuzare fără fir de programe de televiziune,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmitere de
date audio pe internet, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere electronică de știri,
transmitere pe internet de conținut creat de
utilizatori, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații, difuzare de programe de divertisment
preînregistrate.
41. Consultanță editorială, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele
de uz publicitar, editare de publicații, editare
de texte scrise, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte altele decât
cele publicitare, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații on-line nedescărcabile, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, furnizarea de informații referitoare la
activitatea editorială, microeditare, publicare
de afișe, publicare de anuare, publicare de
anuare imprimate (de tip pagini aurii), publicare
de broșuri, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, publicare de
buletine informative, publicare de calendare de
evenimente, publicare de cataloage, publicare
de cărți, publicare de cărți audio, publicare de
cărți educative, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți în domeniul
divertismentului, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cataloage cu informații
privind călătoriile, publicare de documente,
publicare de fișe informative, publicare de
ghiduri pentru învățământ și instruire, publicare
de jurnale, publicare de manuale, publicare
de materiale didactice educative, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
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o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale pe suporturi de date magnetice
sau optice, publicare de materiale și publicații
tipărite, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de povești, publicare
de prospecte, publicare de recenzii, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
publicare de reviste, publicare de reviste
cu informații științifice, publicare de reviste
pe internet, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare de texte, altele
decât cele publicitare, publicare de texte și
imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de cărți, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
online de ziare electronice, publicare pe internet
a unui ziar pentru clienți, publicare și editare de
cărți, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
scriere de texte, cu excepția textelor publicitare,
pentru difuzarea prin servicii de teletext, scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, servicii de programare
a știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii
de reporteri de știri, servicii de scriere la
comandă în scopuri nepublicitare, servicii
de scriere pentru bloguri, servicii jurnalistice,
servicii pentru publicarea de ghiduri, activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii

de divertisment, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
coordonare de evenimente de divertisment,
educație și instruire, fotoreportaje, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații,
comentarii și articole în domeniul muzicii prin
rețele de calculatoare, furnizare de informații
referitoare la programe de televiziune, furnizare
de mijloace media audio și vizuale prin
rețele de comunicații, furnizare deprograme
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de programe televizate de știri,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizarea de recenzii
on-line pentru cărți, furnizarea de repertorii ale
teatrelor, găzduire (organizare) de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
găzduire (organizare) de ceremonii de decernare
de premii referitoare la televiziune, găzduire
(organizare) de ceremonii de decernare de
premii referitoare la video-uri, informare în
legătură cu activități culturale, informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de competiții,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de gale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de webinare,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și prezentare
de spectacole, pregătirea de texte pentru
publicare, pregătirea programelor de știri pentru
difuzare, prezentări audiovizuale, producție
de documentare, producție de programe de
televiziune în direct, servicii de prezentatori de
radio și de televiziune, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, servicii
jurnalistice în sistem liber-profesionist, servicii
de reporteri de stiri, informatii despre educatie,
furnizarea online de publicatii electronice
nedescarcabile, productia de programe radio
si de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii și simpozioane, organizarea şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1390

susţinerea de ateliere (instruire), organizarea și
sustinerea conferintelor, servicii de divertisment,
și anume seriale de programe multimedia
cu știri, evenimente actuale, sporturi, vremea,
guvern, educație, divertisment, servirea mesei,
călătorii și agrement distribuite prin diverse
platforme pe multiple forme de suporturi de
transmisie, furnizare de stiri, furnizare de ştiri
online, servicii de instruire și servicii de instruire
în legătură cu sporturile, distribuție de filme,
producția de programe radio și de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, producția
de spectacole, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, editarea casetelor video, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), furnizarea
online de publicații electronice nedescărcabile,
servicii de reporter de știri, producția de
programe radio și de televiziune.

───────

(210) M 2020 06490 (111)174233
(151) 14/09/2020
(732) ZAINLUX ECOM HOLDING ,

SAT MONIOM NR. 32, JUDEȚUL
CARAȘ-SEVERIN, MUN. RESIȚA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

ICONSIGN

(531) Clasificare Viena: 26.03.04; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:fucsia, verde, roz,
roșu, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Adeziv pentru extensii de păr, adezivi
pentru uz cosmetic, balsamuri, altele decât
cele de uz medicinal, preparate cosmetice,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
care conțin cheratină, cosmetice care conțin
panthenol, cosmetice și preparate cosmetice,
cremă pentru cuticule, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, dischete demachiante
din vată, lac de uz cosmetic, preparate
abrazive pentru corp, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, tampoane de
curățare impregnate cu produse cosmetice,
trusă cu cosmetice, ulei de ricin de uz
cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri de uz cosmetic, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, adezivi pentru lipirea sprâncenelor false,
alifii, unguente (nemedicinale), balsam de buze
(nemedicamentos), balsam de curățare (pentru
uz cosmetic), balsamuri pentru piele, bază
pentru unghii (cosmetice), benzi pentru efect
de pleoapă dublă, comprese pentru ochi de
uz cosmetic, cosmetice pentru unghii, creme
cosmetice de mâini, creme cosmetice pentru
piele uscată, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, creme cu protecție solară,
creme de curățare, cremă de noapte, cremă
pentru ochi, cremă pentru unghii, creme de
curățare pentru piele, creme de față și de corp,
creme de protecție, creme de zi, creme după
plajă, creme exfoliante, creme după ras, creme
hidratante, creme hidratante de uz cosmetic,
creme hidratante pentru corp, creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme nemedicinale de curățare,
creme parfumate, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme pentru bronzarea pielii, creme
pentru buze, creme pentru corp, creme pentru
demachiere, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru piele, creme pentru pistrui (de uz
cosmetic), creme pentru întreținerea pielii de uz
cosmetic, creme tonifiante (produse cosmetice),
creme și loțiuni pentru bronzat, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emulsii de
corp, esențe pentru îngrijirea pielii, exfoliante
pentru curățarea pielii, gel pentru unghii, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri de curățare, geluri
hidratante (produse cosmetice), geluri pentru
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bronzare, geluri pentru ochi, geluri pentru față,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, gene, gene
false, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, intăritor
pentru unghii, lac de bază pentru unghii, lac de
unghii de uz
cosmetic, lapte de corp, lapte de curățare
pentru față, loțiune de baie, loțiuni de corp,
loțiuni de zi, măști corporale, mască de
argilă pentru piele, măști de frumusețe, măști
hidratante, ojă creion, ojă de unghii, pile abrazive
pentru unghii, preparate cosmetice pentru
întărire, preparate cosmetice cu protecție solară,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
preparate hidratante (cosmetice), preparate
pentru îngrijirea unghiilor, primer pentru unghii
(cosmetice), produse cosmetice pentru duș,
produse cu efect tonifiant pentru piele, produse
de curățare pentru ochi, produse pentru
înmuierea cuticulelor, produse pentru îngrijirea
ochilor, nemedicinale, pudră de toaletă, rezerve
de produse cosmetice pentru corp, pentru
dozatoare, ser de față de uz cosmetic,
sprâncene false, sprâncene false adezive,
spumă de curățare, uleiuri bronzante, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, uleiuri
pentru mâini (nemedicinale), unghii false din
metale prețioase, unghii false pentru degetele
de la picioare, vârfuri pentru unghii, vopsele
pentru gene, vârfuri pentru unghii (cosmetice),
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), baze pentru machiaj sub formă
de paste, corector facial, corectoare pentru linii
și riduri, creioane de ochi de uz cosmetic,
creioane de machiaj, cremă de bază, creme
de soare, dermatografe, eye-liner (cosmetice),
fard de pleoape, farduri cosmetice, farduri de
sprâncene, farduri pentru obraz și buze, kit
pentru laminare gene, fond de ten, fonduri de ten,
gel pentru sprâncene, geluri pentru demachiere,
mascara pentru gene lungi, palete cu farduri
de ochi, preparate de machiaj pentru față
și corp, produse cosmetice pentru sprâncene,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
rimel, ruj de buze, sclipici pentru față, sclipici
pentru față și corp, seturi de machiaj, uleiuri de
cuticule, vopsea pentru față, coloranți cosmetici,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, preparate
pentru îngrijirea pielii, creioane pentru gene.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata și servicii de vânzare
online în legătură cu: adeziv pentru extensii
de păr, adezivi pentru uz cosmetic, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, cosmetice,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
care conțin cheratină, cosmetice care conțin

panthenol, cosmetice și preparate cosmetice,
cremă pentru cuticule, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, dischete demachiante
din vată, lac de uz cosmetic, preparate
abrazive pentru corp, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, tampoane de
curățare impregnate cu produse cosmetice,
trusă cu cosmetice, ulei de ricin de uz
cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri de uz cosmetic, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, adezivi pentru lipirea sprâncenelor false,
alifii, unguente (nemedicinale), balsam de buze
(nemedicamentos), balsam de curățare pentru
uz cosmetic, balsamuri pentru piele, bază
pentru unghii (cosmetice), benzi pentru efect
de pleoapă dublă, comprese pentru ochi de
uz cosmetic, cosmetice pentru unghii, creme
cosmetice de mâini, creme cosmetice pentru
piele uscată, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, creme cu protecție solară,
creme de curățare, cremă de noapte, cremă
pentru ochi, cremă pentru unghii, creme de
curățare pentru piele, creme de față și de corp,
creme de protecție, creme de zi, creme după
plajă, creme exfoliante, creme după ras, creme
hidratante, creme hidratante de uz cosmetic,
creme hidratante pentru corp, creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme nemedicinale de curățare,
creme parfumate, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme pentru bronzarea pielii, creme
pentru buze, creme pentru corp, creme pentru
demachiere, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru piele, creme pentru pistrui, de uz
cosmetic, creme pentru întreținerea pielii de uz
cosmetic, creme tonifiante (produse cosmetice),
creme și loțiuni pentru bronzat, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emulsii de
corp, esențe pentru îngrijirea pielii, exfoliante
pentru curățarea pielii, gel pentru unghii, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri de curățare, geluri
hidratante (produse cosmetice), geluri pentru
bronzare, geluri pentru ochi, geluri pentru față,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, gene, gene
false, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, întăritor
pentru unghii, lac de bază pentru unghii, lac de
unghii de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, loțiune de baie, loțiuni de
corp, loțiuni de zi, măști corporale, mască de
argilă pentru piele, măști de frumusețe, măști
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hidratante, ojă creion, ojă de unghii, pile abrazive
pentru unghii, preparate cosmetice pentru
întărire, preparate cosmetice cu protecție solară,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
preparate hidratante (cosmetice), preparate
pentru îngrijirea unghiilor, primer pentru unghii
(cosmetice), produse cosmetice pentru duș,
produse cu efect tonifiant pentru piele, produse
de curățare pentru ochi, produse pentru
înmuierea cuticulelor, produse pentru îngrijirea
ochilor, nemedicinale, pudră de toaletă, rezerve
de produse cosmetice pentru corp, pentru
dozatoare, ser de față de uz cosmetic,
sprâncene false, sprâncene false adezive,
spumă de curățare, uleiuri bronzante, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, uleiuri
pentru mâini (nemedicinale), unghii false din
metale prețioase, unghii false pentru degetele
de la picioare, vârfuri pentru unghii, vopsele
pentru gene, vârfuri pentru unghii (cosmetice),
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), baze pentru machiaj sub formă
de paste, corector facial, corectoare pentru linii
și riduri, creioane de ochi de uz cosmetic,
creioane de machiaj, cremă de bază, creme
de soare, dermatografe, eye-liner (cosmetice),
fard de pleoape, farduri cosmetice, farduri de
sprâncene, farduri pentru obraz și buze, kit
pentru laminare gene, fond de ten, fonduri de ten,
gel pentru sprâncene, geluri pentru demachiere,
mascara pentru gene lungi, palete cu farduri
de ochi, preparate de machiaj pentru față
și corp, produse cosmetice pentru sprâncene,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
rimel, ruj de buze, sclipici pentru față, sclipici
pentru față și corp, seturi de machiaj, uleiuri de
cuticule, vopsea pentru față, coloranți cosmetici,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, preparate
pentru îngrijirea pielii, creioane pentru gene.

───────

(210) M 2020 06495 (111)174250
(151) 15/09/2020
(732) GRUPUL EDITORIAL ROCART

SRL, SAT COTMENIȚA NR. 11,
JUDEȚUL ARGEȘ, COMUNA
BĂBANA, 117058, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

EDITURA ROCART
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți, cărți manuscrise, cărți documentare,
ambalaje pentru cărți din hârtie, carton sau
plastic, coperți de carte, cărți de desen,
publicații periodice, ziare, reviste, manuale
tipărite, manuale didactice, cărți şcolare, cărți
educative.
35. Servicii de editare de publicitate, servicii
de editare de texte publicitare, editare și
actualizare de texte publicitare, servicii de
cercetare de piață pentru editori, servicii
publicitare pentru cărți, servicii de vânzare
cu amănuntul de cărți membrilor unui club
de cărți, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, pregătire de
publicații publicitare, servicii de abonamente la
publicații, pentru terți, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare
cărți.
39. Transport de cărți, servicii de distribuție
(transport), distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, livrare,
expediere și distribuție cărți, ziare și reviste.
40. Legarea cărților, încleierea cartonului,
laminarea cartonului, tipărire de cărți, legarea
de cărți sau documente, servicii de tipărire
digitală la cerere de cărți și alte documente,
servicii tipografice, imprimări tipografice, servicii
de culegere tipografică.
41. Servicii de editare, editare de publicații,
servicii de editare computerizată, consultanță
editorială, editare de texte scrise, altele decât
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cele publicitare, publicare și editare de cărți,
editare de cărți și recenzii, publicare și editare
de materiale tipărite, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de cărți, publicare de manuale, elaborare de
manuale educative, publicare de cărți audio,
publicare multimedia de cărți, publicare de cărți
instructive, închiriere de cărți audio, publicare
de cărți educative, publicare de cărți și recenzii,
publicare de reviste și cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice, furnizare de informații
referitoare la cărți, servicii de club de cărți cu
furnizarea de informații cu privire la cărți, servicii
de informare cu privire la cărți, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
cărți și periodice electronice online, împrumut de
cărți și de alte publicații, servicii de bibliotecă
pentru schimbul de cărți, furnizarea de recenzii
on-line pentru cărți, publicare electronică on-line
de periodice și cărți, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, închirieri de
cărți, publicare de literatură didactică, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații
electronice, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare de materiale și publicații
tipărite, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, nedescărcabile, servicii de
bibliotecă, servicii prestate de biblioteci, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media.

───────

(210) M 2020 06507 (111)174340
(151) 15/09/2020
(732) Gruma, S.A.B. de C.V., RIO DE

LA PLATA #407 OTE. COLONIA
DE VALLE, SAN PEDRO GARZA
GARCIA, N.L., C.P. 66220, MEXIC

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, COD POȘTAL 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MISSION

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
25.01.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare, sosuri pentru gustări, incluzând sos
de guacamole, sos de smântână, sos de brânză
(cremă), sos de fasole, jalapenos procesat,
jalapenos murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), tortilla,
wrap-uri (lipie), pâine aplatizată, pâine tip pită,
buzunare de pâine (pită), chapati (pâine), naan
(pâinici), roti (pâine), piadina (lipie italiană), pâine
libaneză, pâine, cochilii (coji) de taco, tostadas
(lipie), gorditas (pâine), aluat de pizza, cruste de
pizza, chips-uri de tortilla, chips-uri de porumb,
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snack-uri pe bază de porumb, sos pentru taco,
condimente pentru taco, sos de brânză, salsa,
kit-uri pentru mâncare, incluzând kit-uri pentru
taco, kit-uri pentru burrito, kit-uri pentru fajita
care pot include orice sortiment de tortilla, wraps,
cochilii (coji) de taco, condimente, sosuri de
brânză, dressing-uri (sosuri), salsa, salsa de
fasole.

───────

(210) M 2020 06511 (111)173617
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, DN 1

(BUCUREŞTI-PLOIEŞTI), KM.19.3,
STR. BALANŢEI NR. 46, SAT
PETREŞTI, JUDEŢUL ILFOV, COM.
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BILANCIA Ristorante

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
tacâmuri (linguri, furculițe, cuțite, lingurițe).
11. Aparate și instalații de încălzire, de răcire, de
producere aburi, de gătit, de uscare, de ventilare.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit, articole pentru
masă, cu excepția tacâmurilor, perii, cu excepția
pensulelor, articole de curățare, sticlărie (cu
excepția sticlei pentru construcții).
35. Publicitate și reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților

să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine de vânzare cu
amănuntul, prin cataloage/reviste de vânzare,
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web).

───────

(210) M 2020 06512 (111)173608
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, DN 1

(BUCUREŞTI-PLOIEŞTI), KM.19.3,
STR. BALANŢEI NR. 46, SAT
PETREŞTI, JUDEŢUL ILFOV, COM.
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BILANCIA #REZIST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
tacâmuri (linguri, furculițe, cuțite, lingurițe).
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit, articole pentru
masă, cu excepția tacâmurilor, perii, cu excepția
pensulelor, articole de curățare, sticlărie (cu
excepția sticlei pentru construcții).
35. Publicitate și reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine de vânzare cu
amănuntul, prin cataloage/reviste de vânzare,
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prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web).

───────

(210) M 2020 06513 (111)173607
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, DN 1

(BUCUREŞTI-PLOIEŞTI), KM.19.3,
STR. BALANŢEI NR. 46, SAT
PETREŞTI, JUDEŢUL ILFOV, COM.
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BILANCIA b92

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
tacâmuri (linguri, furculițe, cuțite, lingurițe).
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit, articole pentru
masă, cu excepția tacâmurilor, perii, cu excepția
pensulelor, articole de curățare, sticlărie (cu
excepția sticlei pentru construcții).
35. Publicitate și reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine de vânzare cu
amănuntul, prin cataloage/reviste de vânzare,
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web).

───────

(210) M 2020 06516 (111)173966
(151) 15/09/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTĂRI
- TRANSFOND S.A., BD.
FICUSULUI NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

e-Arhiv@ TFD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
14.03.20

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485),
bleu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri financiare.
42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────
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(210) M 2020 06517 (111)173972
(151) 15/09/2020
(732) ŞTEFAN-RĂZVAN CĂZĂNESCU,

STR. ALEXANDRU MORUZZI
VOIEVOD NR. 6, BL. B6, SC. 1, ET.
1, AP. 6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ IOANA MANEA, STR.
MURGENI NR. 14, BL. L26, SC. 1, ET.
1, AP. 4, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu, ocru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Mașini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor și calculatoarelor, software pentru
computere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 06521 (111)173703
(151) 15/09/2020
(732) SANO VITA SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VÂLCEA, PAUSESTI-MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

SanoVita BIO
Prin adresa nr. OSIM 1008324/24.03.2021
solicitantul, prin mandatar, declară că, în

conformitate cu prevederile art. 22 alin.(1)
din Legea nr. 84/1998, republicată 2020, nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirii "BIO".

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, verde închis, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Uleiuri naturale de uz cosmetic, produse
cosmetice naturale, preparate cosmetice pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, preparate
pentru înfrumuseţare nemedicinale, uleiuri de
uz cosmetic, extracte din plante de uz
cosmetic, cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru îngrijirea pielii,
loţiuni cosmetice pentru îngrijirea feţei şi a
corpului.
5. Suplimente pe bază de plante, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente nutritive de
uz medical, antioxidanti derivaţi din miere pentru
scopuri medicinale, suplimente alimentare pe
bază de pudră de acai, suplimente alimentare
de uz medical, polen de albine pentru uz
ca supliment alimentar în dietă, suplimente
dietetice şi nutritive, fibre dietetice care ajută
digestia, preparate dietetice şi alimentare pentru
scopuri medicale, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
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energiei, suplimente alimentare pe bază de
laptişor de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, polen de albine de uz
nutraceutic, suplimente dietetice cu proteine de
soia.

uscat pentru uz alimentar, produse apicole
pentru uz alimentar, făină de soia pentru
mâncare.

29. Batoane pe bază de fructe ca substituţi
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituţi alimentari, batoane pe
bază de nuci şi seminţe, batoane nutritive pe
bază de soia, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de fructe
uscate, gustări pe bază de legume, gustări pe
bază de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate şi fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
fructe, ciuperci, legume, nuci şi leguminoase
prelucrate, gustări pe bază de tofu, lapte de
orez, lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de
cocos, băuturi pe bază de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,
lapte de arahide, arahide, boabe preparate
pentru consumul uman, ulei de floarea-soarelui
comestibil, uleiuri comestibile, linte uscate,
boabe  de  soia  conservate,  de  uz  alimentar, 
boabe de soia preparate, legume amestecate 
procesate,  legume  procesate, chipsuri  de 
legume, paste de legume, legumeconservate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de  cereale  şi  batoane  energizante,  batoane 
alimentare pe bază de cereale, batoanepe bază
 de  cereale  ca  substituţi  alimentari,  batoane 
dulci  (produse  de  cofetărie), batoane  pentru 
gustări  conţinând  un  amestec  de cereale,  nuci 
şi  fructe  uscate  (produse  de  cofetărie),
batoane dulci cu susan (produse de cofetărie),
batoane  pe  bază  de  grâu,  orez  expandat, 
biscuiţi  de  orez,  chipsuri de  orez,  produse 
alimentare  fabricate  din  orez,  gustări  pe 
bază  de  orez, gustări  extrudate  care  conţin 
porumb,  fulgi  de  porumb,  preparate  din 
cereale  care conţin  tărâţe,  amestecuri 
alimentare constand în fulgi de cereale şi fructe 
uscate,  fulgi de  cereale  uscate,  quinoa 
prelucrată, cereale procesate, gustări preparate
conţinând în principal cereale expandate, musli
 constând  predominant  din cereale,  ceai, 
seminţe de cereale procesate, paste făinoase 
alimentare, paste uscate şi  proaspete, noodles 
şi  paste  umplute, zahăr  brut,  drojdie, 
condimente, amestecuri de condimente, făină, 
gluten din grâu

31. Fistic proaspăt, fructe, nuci, legume şi ierburi
proaspete,  mei  nepreparat,  seminţe
neprocesate, hrişcă nepreparată, quinoa
nepreparată,  nuci  comestibile  (neprelucrate), 
linte  proaspate,  năut  proaspăt, alune  caju 
proaspete,  seminţe  de  fructe,  boabe  de  soia 
proaspete.
32. Băuturi pe bază de nuci şi de soia, băuturi
pe  bază  de  fructe,  smoothie  (băuturi 
nealcoolice din fructe), băuturi constând dintr-un
amestec de fructe şi sucuri de legume, băuturi 
din  legume,  băutură  răcoritoare din  ghimbir, 
băuturi  care constau în  principal  din  sucuri  de 
fructe,  amestec  de  sucuri de  fructe,  prafuri 
pentru prepararea de băuturi.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii 
de comerţ cu amănuntul, servicii devânzare cu 
amănuntul  online,  servicii  de  comerţ  cu 
ridicata,  toate  serviciile  menţionate anterior 
sunt  în  legătură  cu  produse  precum:  fructe  şi 
legume  congelate,  conservate, uscate  sau 
fierte, gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
 lactate,  uleiuri  şi  grăsimi comestibile,  cafea, 
ceai,  cacao,  zahăr,  orez, tapioca,  sago,  cafea 
artificială,  făină şi  preparate din cereale, pâine, 
patiserie  şi  cofetărie,  miere,  praf  de  copt, 
oţet, sosuri (condimente), condimente, fructe şi 
legume proaspete,  seminţe,  plante  şi  flori 
naturale, bere,băuturi de fructe şi sucuri, uleiuri 
esenţiale naturale, uleiuri naturale în scopuri 
cosmetice, cosmetice  naturale,  curăţare 
corporală  şi  preparate  pentru  îngrijirea 
frumuseţii, preparate  de  frumuseţe 
nemedicinale,  uleiuri esenţiale  în  scopuri 
cosmetice,  extracte  din plante  pentru  scopuri 
cosmetice,  produse cosmetice  nemedicinale  şi 
preparate  de  toaletă, preparate  pentru  piele, 
loţiuni  pentru  faţă  şi  corp, suplimente  din 
plante,  suplimente  alimentare, suplimente 
alimentare  dietetice,  suplimente  alimentare 
anti-oxidante, suplimente alimentare în scopuri 
non-medicale,  antioxidanţi derivaţi din miere, 
suplimente  alimentare  cu pudră de acai,  polen 
de  albine  pentru  utilizare  ca  supliment 
alimentar, suplimente  alimentare  şi  nutritive, 
fibre alimentare  pentru  a  ajuta  digestia, 
dietetice şipreparate nutritive.
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───────

(210) M 2020 06523 (111)174058
(151) 15/09/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

STR. PADINA NR. 8, BL. 51, SC. A,
ET. 2, AP. 11, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

(540)
LARTIST STUDIO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, cosmetice pentru faţă, corp şi
păr, loţiuni pentru scopuri cosmetice, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, apă micelară,
apă de colonie, produse pentru machiaj,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, şerveţele impregnate
cu preparate pentru demachiere, dischete din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
coloranţi cosmetici, paste de dinţi nemedicinale,
geluri de albire a dinţilor, apă de gură, nu
cea pentru scopuri medicale, parfumuri, uleiuri
esenţiale/uleiuri eterice, esenţe eterice, extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, baze pentru
parfumuri, odorizante, beţişoare parfumate,

deodorante de uz uman, antiperspirante
(articole de toaletă), astringente pentru scopuri
cosmetice, măşti de înfrumuseţare, plasturi cu
gel pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate fitocosmetice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esențe
alcoolice.
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de material publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse
în clasa 3 şi 33 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

───────

39. Livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrare şi depozitare de bunuri,
ambalare de produse alimentare, servicii de
distribuţie, distribuţie (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, consultaţii
privind reţetele  de gătit,  furnizare de  informaţii 
sub  formă  de  reţete  de  băuturi,  servicii de 
consultanţă  în  domeniul  artelor  culinare, 
servicii de consultanţă cu privire laalimente,
 servicii  de  consultanţă  cu  privire  la 
prepararea  mâncării,  servicii contractuale  de 
alimentaţie,  servicii  pentru furnizarea  de 
alimente şi băuturi, pregătirea şi furnizarea de 
alimente  şi  băuturi  destinate  consumului 
imediat,  furnizare  de informaţii  cu  privire  la 
prepararea alimentelor şi băuturilor, servire de

 alimente şi  băuturi.
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(210) M 2020 06524 (111)173726
(151) 15/09/2020
(732) VALENTIN-GHEORGHE

ANGHELINEI, STR. TOAMNEI 15,
BLOC 5, SCARA A, AP. 25, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETEŞTI
NR. 11, BL. F1, SC. C, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ursul Cafegiu

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea şi produse din cafea.
35. Servicii de vânzare pentru cafea şi produse
din cafea.

───────

(210) M 2020 06525 (111)173988
(151) 15/09/2020
(732) FUNDATIA ALMA MATER

NAPOCENSIS, STR. MIHAIL
KOGALNICEANU NR. 1, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
ASOCIATIA EDUNATION, STR.
BUNA ZIUA, NR. 35D, AP. 11,
IMOBIL3, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., STR.G.M.
ZAMFIRESCU NR. 46, BL. 22A, SC. 1,
ET.2, AP.11, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

U3a UNIVERSITATEA
VÂRSTEI A 3-

A CLUJ-NAPOCA

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru,
portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Articole de papetărie și materiale (accesorii)
educative, hârtie și carton, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, produse
de imprimerie (articole de birou), materiale
imprimate (tipărituri), adezivi pentru papetărie
sau de uz casnic, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale pentru filtrare din hârtie, manuale,
manuale didactice, tipărituri, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
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hârtie, carton sau plastic, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, adezivi
pentru papetărie sau menaj (material de lipit),
gluten (lipici) pentru papetărie sau menaj, gume
(lipiciuri) pentru papetărie sau menaj, lipici pentru
papetărie sau menaj, pancarte din hârtie sau
carton, hârtie pergament, cărți, cărți educative,
cărți școlare, publicații educative tipărite, cărți
de povești, materiale educative tipărite, publicații
periodice, cursuri tipărite, materiale de cursuri
prin corespondență tipărite, notițe tipărite pentru
seminare.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, analiză
de preț, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, comandă computerizată
de stoc, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lucrări de artă,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online, realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare sau benzi desenate, servicii de vânzare
cu amănuntul de cărți membrilor unui club de
cărţi, servicii publicitare pentru cărți, servicii de
consultanță în domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ și de instruire).
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
consultanță editorială, corectare de manuscrise,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de texte
scrise altele decât cele publicitare, furnizare de
publicații on-line nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea limbilor,
furnizare de publicații electronice, publicare de
cărți, publicare de cărți și reviste, publicare de

cărți și periodice electronice online, publicare
de materiale didactice, publicare de manuale
școlare, publicare de manuale, publicare de
lucrări științifice, publicare de jurnale, publicare
de material tipărite în format electronic,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, împrumut
de cărţi, certificare de servicii de educație,
certificare de competențe profesionale, furnizare
de activități culturale, instruire profesională,
educație și instruire, coaching pentru viață
(instruire), publicare de materiale educative
tipărite, cursuri postuniversitare, cursuri prin
corespondență, cursuri de formare, coordonare
de cursuri, organizare de cursuri, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de instruire
scrise, organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de instruire, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri prin metode autodidactice, furnizare
de cursuri de instruire online nedescărcabile,
furnizare de cursuri de formare continuă, servicii
universitare, învățământ în universități sau
colegii, seminare, organizare de seminare de
instruire, planificare de seminare în scopuri
educaționale, seminarii educative, servicii de
învățământ superior.

───────

(210) M 2020 06526 (111)174269
(151) 15/09/2020
(732) MOBB STAFFING SOLUTIONS

SRL, STR. ARDELENI NR. 1,
BLOC 39A, SCARA 2, ETAJ 7,
AP. 67, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

mobb

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
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(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#00B7AE), roşu (HEX #FF5230)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicație software, bază de date
pentru introducerea, stocarea, procesarea și
preluarea informațiilor (programe), software
pentru evaluarea, instruirea și monitorizarea
disponibilității personalului.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile știintei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analizã și cercetare industrialã, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 06527 (111)173559
(151) 16/09/2020
(732) DUMITRU-MIHAIL NICOLESCU,

STR. AEROPORTULUI, NR. 1D,
BL. 3, ET. DEMISOL, AP. 3, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LUPUL SECUIAN
naturae et familia

OGRADA CU BUNATATI

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, peste, carne
de pasăre de curte, carne de pasăre de vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate si coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, brânza,
unt, iaurt, legume decojite, legume congelate,
legume amestecate, legume procesate, legume
uscate, legume gătite, legume conservate,
legume tăiate, burgeri din legume, legume
în conservă, legume în saramură, conserve
cu legume, conserve de legume, piure de
legume, supe de legume, salate de legume,
chipsuri de legume, paste de legume, legume
pre-tăiate, produse din legume preparate,
legume preparate la grătar, mâncăruri cu
legume preparate, legume uscate prin înghețare,
extracte din legume pentru gătit, preparate
pentru supă de legume, sucuri de legume pentru
gătit, gustări pe bază de legume, mâncăruri cu
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legume, congelate rapid, produse tartinabile pe
bază de legume, concentrate din suc de legume
pentru alimente, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, paste de
fructe și legume, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte.

───────

(210) M 2020 06530 (111)173623
(151) 16/09/2020
(732) PLASTOR TRADING SRL, STR.

J. GUTENBERG NR. 24, JUDEŢ
BIHOR , ORADEA, 410547, BIHOR,
ROMANIA

(540)

plastor TRADING

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.03.01

(591) Culori revendicate:bordeaux (Pantone
4102C), galben (Pantone 108C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Odorizante, odorizant difuzor, șervețele
pentru bebeluși impregnate cu preparate de
curățare.
6. Coșuri metalice, instalații metalice pentru
parcarea bicicletelor, lăzi metalice/containere
metalice, containere metalice pentru depozitarea
substanțelor acide, containere metalice
(depozitare, transport), scări metalice, trepte
(scări) din metal, dulapuri pentru scule din metal,
goale, cutii de scule din metal, goale, paleţi de
transport din metal, tăvi metalice, cuve metalice
pentru amestecarea mortarului.
8. Cuțite ceramice, satâre (cuțite), tacâmuri,
cuțite, tăietoare de fructe, curățitoare de fructe,
polonice (unelte de mână), mojare pentru
sfărâmare (unelte de mână), cuțite pentru
pizza, neelectrice, tacâmuri (cuțite, furculițe și
linguri)/articole pentru masă (cuțite, furculițe și
linguri), cuțite de masă, furculițe și linguri de

plastic, cuțite de masă, furculițe și linguri pentru
bebeluși, desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice.
16. Saci de gunoi din hârtie sau plastic, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic
cu bule pentru împachetat sau ambalat, reglete
pentru tipografi.
20. Cutii din lemn sau plastic, monturi
pentru perii, butoaie din lemn pentru
decantarea vinului, butoaie, nemetalice, cutii
pentru jucării, șezlonguri, clipsuri din plastic
pentru sigilarea pungilor, containere, nemetalice
(depozitare, transport), organizatoare pentru
bijuterii, containere pentru ambalare din plastic.
21. Coșuri pentru uz casnic, coșuri de pâine
de uz casnic, mături, articole de periat,
perii, perii pentru încălțăminte, perii pentru
curățarea rezervoarelor și containerelor, găleți/
vedre, bătătoare de covoare (ustensile de
mână), cârlige de rufe, piepteni, seturi de oale
pentru gătit, oale de gătit, perii pentru spălarea
veselei, tăvi, ghivece de flori, tigăi pentru prăjit,
pâlnii, mese de călcat, ustensile de bucătărie,
mopuri, perii pentru unghii, lavete cu fibră
abrazivă/ lavete pentru curățare, perii pentru
frecat, bureți pentru uz casnic, stropitori, perii
de toaletă, periuțe de dinți, ustensile pentru
uz casnic, coșuri pentru deșeurile din hârtie,
jardiniere.
24. Mănuși de baie, huse pentru pat/cearșafuri/
cuverturi (cearșafuri)/cuverturi matlasate,
lenjerie de pat, pături pentru pat, draperii din
material textil sau plastic, prosoape de față
din material textil, fețe de perne, cearșafuri
(textile), fețe de masă, nu din hârtie, prosoape
din material textil.
27. Covorașe de baie, covoare/carpete,
covorașe de intrare, covorașe/preșuri, covoare
antiderapante.

───────
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(210) M 2020 06539 (111)173598
(151) 16/09/2020
(732) CORNEL GHEORGHE IGNA, STR.

BISCARIA NR. 110, JUDEȚUL
HUNEDOARA, SIMERIA, 335900,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

iGna

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11; 24.15.11

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
2766C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06542 (111)174343
(151) 16/09/2020
(732) ACADEMIA DE ȘTIINȚE

MEDICALE DIN ROMÂNIA,
SOSEAUA STEFAN CEL
MARE NR. 19-21, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE
STIINTE MEDICALE
DIN ROMANIA 1935

(531) Clasificare Viena: 02.01.22; 03.07.03;
03.11.01; 05.03.17; 24.17.02; 26.01.01;
27.05.01; 27.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.
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42. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, studii clinice, stocarea electronică
a datelor, cercetare medicală, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare în domeniul protecţiei mediului, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
analiza apei.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de aromaterapie, servicii de inseminare
artificială, servicii de bănci de sânge, servicii
stomatologice, servicii de fertilizare in vitro,
îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, terapie
asistată cu animale, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic şi tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilitaţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire medicală, servicii
de ortodonţie, îngrijire paliativă, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii
de chirurgie plastică, servicii de sanatorii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie.

───────

(210) M 2020 06548 (111)173661
(151) 16/09/2020
(732) SC AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 58,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011434

(540)

Zenobilin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 06550 (111)173660
(151) 16/09/2020
(732) SC AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 58,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011434

(540)

Bilozen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice și suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 06557 (111)173611
(151) 16/09/2020
(732) TEODOR HUEALA, BLD.

STADIONULUI BL. 11A2, SC. A,
ET. 1, AP. 6, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.11.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de
birou.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație,
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───────

(210) M 2020 06558 (111)173610
(151) 16/09/2020
(732) TEODOR HUEALA, BLD.

STADIONULUI BL. 11A2, SC. A,
ET. 1, AP. 6, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

SNOWY LIZARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de
birou.
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2020 06561 (111)173538
(151) 17/09/2020
(732) APOSTOL CRISTIAN IONEL I.I.,

STR. REPUBLICII NR. 70, BL.
M5, SC. A, AP. 8, ET. 3, JUDETUL
VASLUI, BÂRLAD, VASLUI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL , CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

VOCEA BÂRLADULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

referitoare la acestea, servicii de analiză
industrială,  cercetare  industrială  și  proiectare 
industrială, servicii de control al
calității  și  de  autentificare,  crearea  și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
 acestea,  servicii  de  analiză industrială, 
cercetare  industrială  și  proiectare  industrială, 
servicii  de control  al calității  și  de autentificare, 
crearea  și dezvoltarea  calculatoarelor  și  a 
programelor decalculator.

38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
 servicii  de  telecomunicații  prestate  pe
platforme  și  portaluri  pe  internet  și  pe  alte 
suporturi  media,  transmisii  audio,  video  și
multimedia  prin  internet  și  alte  rețele  de 
comunicații,  difuzare  de  material  audio  și
video  pe  internet,  difuzare  de  programe  prin 
internet, servicii de difuzare video, audio șiTV, 
transmisie  continuă  (streaming)  de  material 
video  pe  internet,  transmisie  continuă
(streaming)  de  material  audio,  video  și 
audiovizual  printr-o  rețea  globală  de
calculatoare.
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(210) M 2020 06574 (111)174071
(151) 17/09/2020
(732) RAINIC STORE SRL, STR.

FORTURILOR NR. 62, SAT
COSTI, JUDEȚUL GALAȚI, COM
VANATORI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

RainicStore EST. 2017

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.03.04

(591) Culori revendicate:alb, negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice.

───────

(210) M 2020 06576 (111)174179
(151) 17/09/2020
(732) EMERALIDA-MARIA HAȚEGAN-

OLTEAN, STR. BĂRĂGANULUI
NR. 19, JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

DINTII SE SPARG MAI
FRUMOS PE BICICLETĂ

by Dr. HAȚEGAN

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 26.04.14;
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06581 (111)174047
(151) 17/09/2020
(732) S.C. BIOFARM S.A., STR.

LOGOFATUL TAUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

Bixtonim

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
295 C), negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice destinate prevenției
sau tratării afecțiunilor de tract respirator
superior, rinite de natură alergică sau non-
alergică cauzate fie de un alergen sau de o
infecție virală, de o răceală sau de o gripă,
cu manifestări clinice care includ congestia
mucoasei nazo-faringiene.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenția sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────

(210) M 2020 06582 (111)174044
(151) 17/09/2020
(732) SC BIOFARM SA , STR. LOGOFĂT

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

Bixtonim

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.08; 02.01.01; 02.01.23; 01.13.15

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Process blue C), albastru închis
(Pantone P295C), roşu, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice destinate prevenţiei
sau tratării afecţiunilor de tract respirator
superior, rinite de natură alergică sau non-
alergică cauzate fie de un alergen sau de o
infecţie virală, de o răceală sau de o gripă,
cu manifestări clinice care includ congestia
mucoasei nazo-faringiene.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenţia sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────
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(210) M 2020 06583 (111)174046
(151) 17/09/2020
(732) SC BIOFARM SA , STR. LOGOFĂT

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

Bixtonim XYLO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.08; 02.01.01; 02.01.23; 01.13.15;
29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone P295C), albastru deschis,
portocaliu, roşu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice destinate prevenţiei
sau tratării afecţiunilor de tract respirator
superior, rinite de natură alergică sau non-
alergică cauzate fie de un alergen sau de o
infecţie virală, de o răceală sau de o gripă,
cu manifestări clinice care includ congestia
mucoasei nazo-faringiene.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenţia sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

(210) M 2020 06584 (111)174152
(151) 17/09/2020
(732) SC PROFIPET COM SRL, STR.

AFINELOR NR. 11 BIS, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 107025,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Kiri Kiri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 26.13.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb,
maro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Seminţe naturale, seminţe brute, seminţe
neprocesate, grăunţe pentru hrana animalelor.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare.
39. Transport rutier.

───────

───────
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(210) M 2020 06586 (111)173616
(151) 17/09/2020
(732) GLOBAL RETAIL SALES SRL,

ALE. ION AGARBICEANU
NR. 3-11, BL. A, SC. 1, AP.
114, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

profarma

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.01.12; 24.17.05

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 06595 (111)174090
(151) 18/09/2020
(732) RALUCA MIHAELA

IORGULESCU, STR. SOLDAT
DOBRE D IOAN NR. 2B, AP. 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CRISTINA DUMITRESCU, STR.
ING. ZABLOVSCHI NR. 64B,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Storage Logistics

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Blue 072C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
promovarea vânzărilor pentru terți, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea motoarelor de căutare.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
depozitarea mărfurilor, servicii de consigliere
privind depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, servicii de consultanță în materie de
depozitare, furnizare de informații despre servicii
de depozitare temporară, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, consultanță
în domeniul serviciilor de depozitare, oferită de
call center-uri și de hotline-uri.
42. Gestionarea motoarelor de căutare,
furnizare de motoare de căutare pe internet
cu opțiuni de căutare specifice, furnizare de
motoare de căutăre în internet.

───────
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(210) M 2020 06596 (111)173971
(151) 29/09/2020
(732) FABRICA OSPITALITATII SRL, BD.

UNIRII NR. 45, BL. E3, SC. 4, ET. 8,
AP. 141, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GUSTUL DE
ACASĂ Puiu' Mamii

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 27.05.01;
29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu (RGB
140/28/28)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06602 (111)174330
(151) 18/09/2020
(732) ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV

AUTO ART, STR. N. BĂLCESCU
NR. 14A, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CARDRENALINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente automobilistice
cu scop de divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente educative, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizarea de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de competiții și evenimente sportive,
organizare de evenimente şi concursuri sportive,
organizare şi coordonare de evenimente
sportive, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare şi coordonare
de evenimente educaţionale, organizarea de
evenimente culturale şi artistice, organizare de
evenimente de curse de vehicule cu scop de
divertisment, organizare de evenimente sportive,
competiţii şi turnee sportive, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment şi
sportiv, organizarea de curse automobilistice,
de tururi și de evenimente de curse cu scop
de divertisment, organizarea de expoziții în
scopuri educative, organizare de expoziţii în
scopuri culturale, organizare de expoziţii cu scop
instructiv, organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri, coordonare de expoziţii în scopuri
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recreative, organizare de expoziţii în scopuri de
divertisment, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, organizare şi pregătire
de expoziţii în scopuri de divertisment.

───────

(210) M 2020 06604 (111)174130
(151) 18/09/2020
(732) SOCIETATEA FOUR TO FOUR

CONCEPT SRL, SOS DE
CENTURA NR. 24-26, HALA SRT 4,
JUDEŢ ILFOV, COMUNA TUNARI,
SAT TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CubeMedica Your
health matters!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 24.13.25

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terţi.
41. Educaţie, furnizare de instruire, activităţi
sportive si culturale.

42. Studii clinice, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de
protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), stocarea electronică
a datelor, proiectare industrială, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, proiectarea ambalajelor,
controlul calităţii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetare ştiinţifică, cercetare tehnică,
consultanţă tehnologică, testarea materialelor
textile.
44. Servicii de aromaterapie, îngrijirea sănătăţii,
servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere farmaceutică, închirierea facilităţilor
sanitare.
45. Servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, managementul drepturilor de
autor, inspecţia fabricilor în scopuri de siguranţă,
închirierea numelor de domenii pe Internet.

───────
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(210) M 2020 06609 (111)173951
(151) 18/09/2020
(732) IGOR LEȘAN, B-DUL LACUL TEI

NR. 75, BL. 16, SC. A, ET. 10,
AP. 39, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR. 27,
ETAJ 1, AP. 3, BIROUL 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011091, ROMANIA

(540)

STAȚIA ROMBEER EXPRESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
26.01.01

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#90c448), negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, băuturi din fructe și sucuri
de
fructe, ape minerale și gazoase și alte băuturi
non-alcoolice, siropuri și alte preparate
non alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea și admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de
agenții de import-export, regruparea la un loc în
beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshoping).

───────

(210) M 2020 06613 (111)174331
(151) 18/09/2020
(732) CONSTANTIN BACHEȘ, STR.

DUMBRAVA ROȘIE NR. 13A, SC.
2, AP. 11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HER WATCH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Reviste (publicații periodice tipărite),
periodice tipărite, publicații periodice tipărite.

───────

(210) M 2020 06616 (111)174225
(151) 18/09/2020
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

țepeș ANTI-ȚAPĂN

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.04

(591) Culori revendicate:belumarin
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 06618 (111)173704
(151) 18/09/2020
(732) CASPIAN CATERING IMPEX

SRL, SOSEAUA UNIRII NR.311,
CAMERA 1, SAT CORBEANCA,
COMUNA CORBEANCA, JUD.
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

La Turcu Corbeanca
Proaspăt Sănătos Gustos

În conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr.
84/1998, republicată, cu adresa înregistrată la
OSIM sub nr. 1008138/23.03.2021, solicitantul

a depus declaraţia pentru neinvocarea
unui drept exclusiv cu privire la denumirea

CORBEANCA, PROASPĂT, SĂNĂTOS, GUSTOS.

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
25.01.05; 25.01.18; 25.01.19; 05.05.20;
29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, maro, galben,
roșu, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru cantine de tip
fast-food.

───────

(210) M 2020 06620 (111)174072
(151) 18/09/2020
(732) ALLNEED ADVERTISING

SRL, STR. FINLANDA NR. 4A,
SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Margée

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.15;
03.01.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

18. Genţi, portofele, poşete, rucsacuri/genţi de
spate.

───────
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(210) M 2020 06631 (111)174200
(151) 21/09/2020
(732) OTTER-DISTRIBUTION SRL, STR.

INDUSTRIILOR, NR. 10, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PASS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
26.11.03

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 06634 (111)173614
(151) 21/09/2020
(732) GREENCODRU SRL, SAT CODRU

NR. 70, JUD. BIHOR, COMUNA
ȘOIMI, BIHOR, ROMANIA

(540)

MUMA CODRULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2020 06635 (111)173615
(151) 21/09/2020
(732) GREENCODRU SRL, SAT CODRU

NR. 70, JUD. BIHOR, COMUNA
ȘOIMI, BIHOR, ROMANIA

(540)

GREEN Codru

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
06.01.02; 03.04.07; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, negru, maro,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2020 06638 (111)173705
(151) 08/10/2020
(732) DODU MORARU SRL, LAMIITEI

NR. 4, ET. M, AP.12, JUDEȚUL
TIMIȘ, GIROC, 307220, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

RESTOHOME You plan to
enjoy, we cook to deliver

(531) Clasificare Viena: 11.01.01; 11.03.09;
27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#079987)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
de preparare a alimentelor, servicii pentru
furnizarea de alimente.

───────

(210) M 2020 06639 (111)174341
(151) 21/09/2020
(732) INTEL CORPORATION , B-DUL

MISSION COLLEGE, NR. 2200,
STATELE UNITE ALE AMERICII,
SANTA CLARA, CALIFORNIA,
95052, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915 ,
ROMANIA

(540)

intel

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Calculatoare, calculatoare portabile, plăci
de memorie, componente hardware pentru
calculator, circuite integrate, memorii de
circuite integrate, chipuri (circuite integrate),
seturi de chipuri, procesoare semiconductoare,
chipuri de procesor semiconductor, chipuri
semiconductoare, microprocesoare, plăci cu
circuite imprimate, circuite electronice, plăci de
bază pentru computer, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, sisteme de operare pentru
computer, microcontrolere, procesoare de date,
unităţi centrale de procesare, dispozitive de
memorie semiconductoare, microprocesoare
programabile software, microprocesoare digitale
şi optice, procesoare digitale şi optice de
date şi semnal, plăci de circuite video, plăci
de circuite audio, plăci de circuite audio-
video, acceleratoare grafice video, acceleratoare
multimedia, procesoare video, plăci de circuite
pentru procesor video, carcase pentru matriţe
pentru procesor, carduri, discuri, benzi, fire,
înregistrări, microcipuri şi circuite electronice,
toate pentru înregistrarea şi transmiterea
datelor, modemuri, aparate şi instrumente,
toate pentru procesare, stocare, recuperare,
transmisie, afişare, intrare, ieşire, comprimare,
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decomprimare, modificare, difuzare şi tipărire
de date, dispozitive de intrare şi ieşire a
computerului, posturi de lucru (computere și
dispozitive periferice), dispozitive de memorie de
date pentru calculatoare, dispozitive de stocare,
sisteme de securitate pentru hardware şi
software de calculator, set de chipuri electronice,
componente pentru computere şi circuite
imprimate, acceleratoare vocale, acceleratoare
de voce, date, imagine şi video, sisteme de
memorie pentru computere, cabluri şi adaptoare
electrice, terminale de calculator şi imprimante
pentru utilizare cu acestea, unităţi de afişare
video, aparate şi instrumente de telecomunicaţii,
camere video, hardware pentru calculatoare,
hardware pentru calculatoare prin intermediul
unei reţele globale şi locale, hardware de
calculator pentru computerizare în nori (cloud
computing), hardware de calculator pentru
computere cu latenţă scăzută şi lăţime de
bandă mare, hardware de calculator pentru
utilizare în furnizarea unui mediu de calcul
sigur, hardware de reţea pentru computer,
servere de comunicaţii computerizate, hardware
de calculator pentru utilizare în furnizarea unei
reţele de computerizare în nori (cloud computing)
securizate, software de calculator pentru calcul,
software de calculator pentru computerizare în
nori (cloud computing), software de calculator
pentru calculatoare printr-o reţea globală şi
locală, software de calculator pentru computere
cu latenţă scăzută şi lăţime de bandă mare,
hardware de memorie pentru computer, software
de calculator pentru furnizarea unei reţele
de calcul securizate, software de calculator
utilizat pentru furnizarea unei reţele securizate
de computerizare în nori (cloud computing),
software de sisteme de operare pentru computer,
extensii, instrumente şi utilităţi de sisteme de
calculatoare (programe), în domeniul aplicaţiilor
software pentru conectarea calculatoarelor
personale, a reţelelor, a aparatelor de
telecomunicaţii şi a aplicaţiilor de reţea globală
de calculatoare, hardware şi software pentru
computer pentru îmbunătăţirea şi furnizarea
de transfer, transmisie, recepţie, procesare şi
digitalizare a datelor în timp real, adaptoare de
reţea pentru calculatoare, controlere de reţea
de calculatoare, dispozitive de interfaţă de reţea
de computer, hub-uri, comutatoare şi routere
de reţea de calculatoare, microcontrolere pentru
dispozitive activate cu internetul obiectelor
(internet of things - lot), software de calculator
descărcabil pentru conectarea, operarea şi
gestionarea dispozitivelor activate cu internetul
obiectelor (internet of things - lot), software
de calculator descărcabil pentru conectarea,

operarea şi gestionarea dispozitivelor mobile
cu internet mobil de obiecte (internet of
things - lot), hardware şi software pentru
calculatoare pentru dezvoltarea, întreţinerea şi
utilizarea reţelelor de calculatoare locale şi
extinse, hardware şi software de calculator
pentru dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea
sistemelor interactive de conferinţe audio-
video, hardware şi software pentru computer
pentru primirea, afişarea şi utilizarea semnalelor
video difuzate, audio şi digitale, dispozitive
de control electronic pentru interfaţa şi
controlul computerelor şi reţelelor globale de
calculatoare şi telecomunicaţii cu transmisii şi
echipamente de televiziune şi cablu, routere,
hub-uri, servere, comutatoare, aparate pentru
testarea şi programarea circuitelor integrate,
aparate şi dispozitive de memorie periferică,
dispozitive semiconductoare, hardware şi
software de calculator pentru crearea, facilitarea
şi gestionarea accesului la distanţă şi a
comunicaţiilor cu reţele locale (lans), reţele
private virtuale (vpn), reţele pe suprafeţe
întinse (wans) şi reţele globale de calculatoare,
software de operare pentru router, comutator,
hub şi server, software pentru facilitarea
aplicaţiilor software terţe, hardware şi software
de calculator pentru comunicaţii în reţea
fără fir, publicaţii electronice descărcabile
în domeniile electronicii, semiconductoarelor
şi aparatelor şi dispozitivelor electronice
integrate, calculatoarelor, telecomunicaţiilor,
divertismentului, telefoniei şi telecomunicaţiilor
cu fir şi fără fir, hardware de calculator
pentru utilizare în viziunea automată, învăţarea
automată, învăţarea profundă, inteligenţa
artificială, procesarea limbajului natural,
algoritmi de învăţare şi analiza datelor,
software de calculator pentru învăţarea
automată, interogarea datelor şi analiza
datelor, software de calculator pentru calcul
cognitiv, învăţare profundă, inteligenţă artificială,
platformă de software pentru calcul cognitiv,
software de calculator pentru reprezentarea
grafică a datelor, software de calculator
pentru recunoaşterea modelelor, software de
calculator pentru extragerea datelor, software
de viziune computerizată pentru achiziţionarea,
procesarea, analiza şi înţelegerea imaginilor
digitale şi extragerea datelor vizuale, truse
de dezvoltare de software pentru calculator
(programe), truse de dezvoltare de software
pentru computer pentru viziunea computerizată
(programe), învăţarea automată, învăţarea
profundă, inteligenţa artificială, procesarea
limbajului natural, algoritmi de învăţare şi
analiză de date, software de vizionare
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descărcabil şi înregistrat care foloseşte
inteligenţa artificială pentru a vedea şi
interpreta date, conecta cu hardware şi stoca,
gestiona şi prelucra date în nori (cloud),
hardware şi software de calculator, descărcabil
sau înregistrat, pentru înregistrare, procesare,
recepţie, reproducere, transmitere, modificare,
comprimare, decomprimare, difuzare, fuzionare
şi îmbunătăţire a sunetului, imaginilor, graficii
şi datelor, programe software de algoritmi
pentru operarea şi controlul computerelor,
hardware şi software de calculator pentru
îmbunătăţirea şi furnizarea de transfer,
transmisie, recepţie, procesare şi digitalizare
în timp real a informaţiilor grafice audio
şi video, software de calculator descărcabil
şi înregistrat pentru colectarea, compilarea,
procesarea, transmiterea şi difuzarea datelor
sistemului de poziţionare globală (GPS) pentru
utilizare pe dispozitive fixe, mobile şi portabile,
bază de date electronică (programe) cu informaţii
despre harta geografică a drumurilor, informaţii
despre liniile de transport public, informaţii
despre rutele de transport public, informaţii
despre orare şi programe de transport în
comun şi alte informaţii despre transportul public
înregistrate pe suporturi informatice, software
de navigaţie pentru calcularea şi afişarea
rutelor, sistem de navigaţie în transportul
public cu afişaje interactive de hărţi digitale,
instrucţiuni interactive şi informaţii generate de
utilizator, software de calculator social interactiv
pentru regăsirea şi afişarea informaţiilor despre
transportul public, navigaţie, geografie, hartă şi
călătorii, software de calculator social interactiv
pentru a permite transmiterea informaţiilor de
transport public, cartografiere, navigare, trafic,
rute şi informaţii despre punctele de interes către
reţelele de telecomunicaţii, telefoane celulare,
dispozitive de navigaţie şi alte dispozitive
mobile şi portabile, software de calculator social
interactiv care permite schimbul de informaţii
între utilizatori, computere şi sisteme operate
de computer pentru conducerea autonomă,
vehicule conectate asistate de şofer, dispozitive
aeriene fără pilot şi drone, platforme hardware şi
software pentru computere cu afişaje interactive,
sisteme de control şi dispozitive de control,
sisteme de avertizare, conectivitate, computere
de bord şi GPS pentru vehicule, vehicule
conectate, autonome şi vehicule fără şofer,
sisteme cu mai multe camere pentru utilizare în
vehicule, sisteme de navigație descărcabile sau
înregistrate şi îndrumare GPS pentru urmărirea
localizării GPS, dispozitiv GPS de afişare a
hărţii şi calcul de rute, înregistrare video şi
dispozitive de reţea de comunicaţii fără fir

pentru transmiterea de date sau imagini pentru
vehicule, aplicaţii software descărcabile sau
înregistrate pentru agenţi virtuali digitali, sisteme
predictive, învăţare automată, automatizare a
proceselor cognitive, recunoaşterea modelelor,
recunoaşterea caracterelor, aplicaţii de calcul
vizual, virtualizare a cunoştinţelor, robotică,
drone şi vehicule fără pilot, aplicaţii software
şi hardware pentru controlul automat al
conducerii vehiculelor, aplicaţii software şi
hardware de calculator pentru controlul automat
al conducerii vehiculelor, control autonom,
navigaţie, conducerea asistată a vehiculelor şi
conducerea automată a vehiculelor, dispozitive
de urmărire a vehiculelor compuse din
software şi hardware pentru computer, senzori,
emiţătoare, receptoare şi receptoare de satelit
de poziţionare globală, toate pentru utilizarea
în legătură cu urmărirea vehiculului şi
monitorizarea vehiculului.
42. Furnizarea utilizării temporare a software-
ului online care nu poate fi descărcat pentru
învăţarea automatizată, extragerea datelor,
interogarea datelor şi analiza datelor, furnizarea
utilizării temporare a software-ului online care
nu poate fi descărcat pentru computerizare
cognitivă, învăţare aprofundată, inteligenţă
artificială, furnizarea utilizării temporare a
software-ului care nu poate fi descărcat pentru
interogarea datelor şi analiza datelor, furnizarea
utilizării temporare a software-ului care nu
poate fi descărcat pentru extragerea datelor,
furnizarea utilizării temporare a software-ului
care nu poate fi descărcat pentru computerizare
cognitivă, învăţare aprofundată, inteligenţă
artificială, căutarea şi preluarea de informaţii
pentru terţi pentru reţele de calculatoare,
servicii de calculator, şi anume, furnizarea
utilizării temporare a software-ului online care
nu poate fi descărcat, interfaţă de programare a
aplicaţiilor software (API), şi software element de
control (widget) pentru învăţarea automatizată,
extragerea datelor, interogarea datelor şi analiza
datelor, furnizare de software de vizionare
al computerului care nu poate fi descărcat
online pentru achiziţionarea, procesarea, analiza
şi înţelegerea imaginilor digitale şi extragerea
datelor vizuale, furnizarea de kituri de dezvoltare
de software de calculator online care nu
pot fi descărcate, furnizarea de kituri de
dezvoltare de software de calculator online
care nu pot fi descărcate pentru vizionarea
computerului, învăţare automatizată, învăţare
aprofundată, inteligenţă artificială, procesare
naturală a limbajului, algoritmi de învăţare şi
analiză de date, furnizarea de software de
vizionare online care nu poate fi descărcat,
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care foloseşte inteligenţa artificială pentru a
vedea şi interpreta date, a se conecta la
hardware şi a stoca, a gestiona şi prelucra
date în cloud (in nori), software ca serviciu
(SAAS), servicii cu software pentru utilizare în
furnizarea de capacităţi de computerizare in nori
(cloud computing) şi servicii de tehnologie a
informaţiei (IT), computerizare şi computerizare
in nori (cloud computing), software ca serviciu
(SAAS) servicii cu software pentru utilizare
în computerizare, printr-o reţea globală şi
locală, software ca serviciu (SAAS) servicii
cu o platformă de dezvoltare software pentru
utilizarea în conectarea aplicaţiilor la sistemele şi
dispozitivele întreprinderii, consultanţă software
şi furnizare de informaţii despre software ca
serviciu, software ca serviciu (SAAS) servicii
cu software pentru utilizare în furnizarea de
computerizare cu latenţă redusă şi lăţime
de bandă mare, servicii de software pentru
furnizarea de capacităţi de computerizare
pentru dezvoltatorii de aplicaţii şi furnizorii
de conţinut, computerizare in nori (cloud
computing) cu software pentru utilizare în
furnizarea de computerizare cu latenţă scăzută
şi lăţime de bandă mare, servicii de tehnologie
informaţională (IT) şi computerizare printr-o
reţea globală şi locală, servicii de software
de calculator pentru furnizarea de capacităţi
de computerizare in nori (cloud computing)
pentru dezvoltatorii de aplicaţii şi furnizorii de
conţinut, servicii pentru a permite implementarea
aplicaţiilor într-o reţea online, servicii pentru
furnizarea rutării datelor analitice, stocării în
memoria cache, calculului şi traficului, servicii
pentru furnizarea unei reţele de computerizare
sigure şi de încredere, furnizarea de servicii
de consultanţă hardware şi software pentru
computer în domeniu dezvoltând un mediu
bazat pe nori (cloud) cu integrarea aplicaţiilor
pe diverse platforme şi dispozitive conectate,
servicii de calculator, şi anume, crearea indexuri
de informaţii, site-uri web şi resurse bazate
pe reţele de calculatoare, furnizarea utilizării
temporare a unui software de calculator care nu
poate fi descărcat pentru conectarea, operarea
şi gestionarea dispozitivelor în reţea în internetul
obiectelor (IoT), furnizarea de software de
calculator online care nu poate fi descărcat
pentru conectarea, operarea şi gestionarea
dispozitivelor în reţea în internetul obiectelor
(IoT), software ca serviciu (SAAS), servicii
de consultanţă în domeniul calculatoarelor
şi al computerizării fără fir, servicii de
management a reţelei de calculatoare, şi
anume, monitorizarea sistemelor de reţea în
scopuri tehnice, găzduire de conţinut digital

pe internet, servicii de monitorizare a reţelei
de calculatoare, şi anume, furnizarea de
informaţii despre funcţionarea reţelelor de
calculatoare, personalizarea software-ului web
şi design-ul interfeţei utilizatorului computerului
pentru terţi, servicii de dezvoltare, proiectare
şi consultanţă pentru computere, proiectarea
şi dezvoltarea de standarde pentru terţi în
proiectarea şi implementarea de software
de calculator, hardware şi echipamente
de telecomunicaţii, furnizarea de informaţii
referitoare la managementul proiectelor
computerizate clienților și tehnicienilor,
furnizarea de software online ca serviciu
pentru colectarea, compilarea, procesarea,
transmiterea şi diseminarea datelor sistemului
de poziţionare globală (GPS), furnizarea de
software online care nu poate fi descărcat,
cu informaţii geografice, despre şosea, despre
hartă, informaţii despre liniile de transport public,
informaţii despre liniile de transport public,
informaţii despre rutele de transport public,
orare şi orare de transport public şi alte
informaţii despre transportul public, furnizarea
de software de navigaţie online care nu pot
fi descărcate pentru calcularea şi afişarea
rutelor şi partajarea sistemului de navigaţie în
transport public, a hărţii şi a informaţiilor de
călătorie, furnizarea de software de calculator
online care nu poate fi descărcat pentru a
permite schimbul de informaţii privind transportul
public, cartografiere, navigaţie, trafic, rute şi
informaţii despre punctele de interes, furnizarea
de software de calculator social interactiv care
nu poate fi descărcat, ce permite schimbul de
informaţii între utilizatori, furnizarea de software
online ca serviciu pentru controlul automat
al conducerii vehiculelor, control autonom,
navigaţie, conducerea asistată a vehiculelor şi
conducerea automată a vehiculelor.

───────

(210) M 2020 06644 (111)173746
(151) 15/10/2020
(732) TONIMOB SRL, STR. ION

I.C. BRATIANU NR. 7A, SAT
CUZDRIOARA, JUDETUL CLUJ,
COM CUZDRIOARA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TONIMOB SRL
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar, tabureți, mobilă, scaune/bănci,
canapele, comode.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2020 06645 (111)174128
(151) 21/09/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
(ASCDMSS), STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CAMPIONATUL
NAŢIONAL DE AIRSOFT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06646 (111)174129
(151) 21/09/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
(ASCDMSS) , STR. I.L.
CARAGIALE NR. 27, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE AIRSOFT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06654 (111)174042
(151) 21/09/2020
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE SA, BD. ION
MIHALACHE NR. 1-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011171, ROMANIA

(540)

Scoala9 Hotspot BRD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicații educative (tipărite), publicații
imprimate.
35. Servicii de promovare și publicitate
41. Servicii de educație și instruire, organizarea
de manifestări știintifice și culturale desfășurate
on line, adresate profesorilor, elevilor și părinților,
educație și instruire, furnizare de informații
despre activități culturale.

───────
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(210) M 2020 06655 (111)174034
(151) 21/09/2020
(732) S.C. COCKTAIL STORY S.R.L.,

STR. AGRICULTORI NR. 115, BL.
79, SC. 1, ET. 2, AP. 9, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RUVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ciocolată, zahăr, miere, sirop de
melasă, cafea aromată, cafea măcinată, cafea
decafeinizată, cafea cu lapte, boabe de cafea
procesate, concentrate de cafea, amestecuri de
cafea, băuturi din cafea, înlocuitori de cafea,
cafea gata preparată, cafea cu ciocolată, arome
de cafea, cafea cu gheață, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, capsule cu cafea,
pungi cu cafea, amestecuri de esențe de cafea
și extracte de cafea, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi pe bază de
cafea, înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
băuturi cu gheață pe bază de cafea, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
înlocuitori de cafea (pe bază de cereale sau
cicoare), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură).

───────

(210) M 2020 06661 (111)173537
(151) 22/09/2020
(732) STERISACO S.R.L., STR. TIBERIU

BREDICEANU NR. 5, ETAJ 1, AP.
5, CAM. 2, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1, BIROU
1.02, CAM. 2, SECTOR 5, 050726,
ROMANIA

(540)

STERISACO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate şi articole sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare şi preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dezinfectanți și antiseptice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu indicatori pentru
diagnosticul medical, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie de probe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
și carton, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie de transfer, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie impregnată
cu uleiuri folosită ca ambalaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie destinată
utilizării la fabricarea câmpurilor chirurgicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie stratificată cu ulei siliconic pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie impermeabilă (alta decât cea
utilizată în construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie cerată (alta
decât cea utilizată în construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
sintetică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie adezivă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie impermeabilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie luminiscentă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie pergaminată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu hârtie gumată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie cerată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
termosensibilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie pentru aparate
înregistratoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie rezistentă la acid, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu benzi
impregnate cu cerneală pentru aparate de
multiplicat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu benzi impregnate cu cerneală
pentru mașinile de reprodus documente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu foi
impregnate cu cerneală pentru reproducerea de
imagini în industria tipăririi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
și articole sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dezinfectanți și antiseptice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
indicatori pentru diagnosticul medical, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie de probe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie și
carton, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie de transfer, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie impregnată cu uleiuri folosită ca ambalaj,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie destinată utilizării la fabricarea
câmpurilor chirurgicale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie stratificată
cu ulei siliconic pentru grătare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie impermeabilă (alta decât cea utilizată în
construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie cerată (alta decât
cea utilizată în construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie sintetică,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie adezivă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
impermeabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie luminiscentă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie pergaminată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie gumată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu hârtie cerată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
termosensibilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie pentru
aparate înregistratoare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie rezistentă
la acid, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu benzi impregnate cu
cerneală pentru aparate de multiplicat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi impregnate cu cerneală pentru mașinile
de reprodus documente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu foi impregnate
cu cerneală pentru reproducerea de imagini în
industria tipăririi.

───────

(210) M 2020 06663 (111)173990
(151) 22/09/2020
(732) ZOOM SOFT SRL, STRADA

SABINELOR NR. 106, BLOC 115,
AP. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050854, ROMANIA

(540)

virus-stop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Centrale de tratare a aerului.

───────
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(210) M 2020 06668 (111)173659
(151) 22/09/2020
(732) SC ROBEST COM SRL, SAT

CARCEA, TARLAUA 6, PARCELA
45, JUD. DOLJ, COMUNA
CARCEA, 207206, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CELLBOX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.13.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, roșu (RGB
177,22,62)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Telecomunicații.
───────

(210) M 2020 06674 (111)174193
(151) 22/09/2020
(732) ASADOLLAHI MOHAMMAD

TAGHI, STR. LABORATOR, NR.
125-127, BL. S1, SC. 2, AP. 56,
SECT. 3, BUCUREȘTI, ROMANIA
NICOLETA ASADOLLAHI, STR.
DALHAUTI NR. 20, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cadou uniC
Prin scrisoarea de răspuns nr. 1005907/02.03.2021,

solicitantul/mandatarul a depus
declaraţia pentru neinvocarea unui drept
exclusiv pentru denumirea Cadou uniC.

(531) Clasificare Viena: 19.01.25; 25.01.13;
27.05.01; 27.05.03; 26.11.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, verde, roșu,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de agenţie de import-export,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri și servicii,
optimizarea traficului site-urilor web, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, marketing.

───────
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(210) M 2020 06678 (111)173953
(151) 22/09/2020
(732) M.M.M. TRANS COMPANY SRL,

STR. EFTIMIE MURGU NR. 74-76,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310049,
ARAD, ROMANIA

(540)

MMM TRANS COMPANY

(531) Clasificare Viena: 18.01.08; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.23; 29.01.13

(591) Culori revendicate:violet, bleumarin,
turcoaz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport de mărfuri.
───────

(210) M 2020 06681 (111)173992
(151) 22/09/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL,

STR. STEFAN MIHAILEANU
NR. 59, CAMERA 4, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8. ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, ROMANIA

(540)

DIBE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Instrumente ajutătoare pentru sex, aparate
și instrumente medicale și veterinare,
articole pentru activitatea sexuală, aparate
pentru activitatea sexuală, stimulente sexuale
pentru adulți (jucării sexuale), aparate,

dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală, prezervative, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, echipament pentru
exerciții fizice de uz medical, dispozitive pentru
protecția auzului, dispozitive pentru mobilitate,
aparate și instrumente medicale și veterinare.

───────

(210) M 2020 06686 (111)173599
(151) 22/09/2020
(732) TOP LINE EUROPA SRL, BD.

REGINA MARIA NR. 14, ET.
5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UNALIKE BEAUTY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
29.01.12; 26.13.01

(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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41. Educație, Instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 06688 (111)174363
(151) 22/09/2020
(732) Dobyns Rods, Inc., 100 CMH,

SULPHUR SPRINGS, TEXAS,
75482, TEXAS, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOBYNS RODS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Decalcomanii, abțibilduri (papetărie).
25. Îmbrăcăminte, respectiv: tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri cu mânecă lungă, pălării, bavete
(nu din hârtie), jachete și bluze sport.
28. Undițe pentru pescuit, instrumente de
pescuit, cârlige pentru pește, componente pentru
undițe pentru pescuit, respectiv: inele, mulinete
și suporturi pentru cârlige.

───────

(210) M 2020 06689 (111)174364
(151) 22/09/2020
(732) Dobyns Rods, Inc., 100 CMH,

SULPHUR SPRINGS, , TEXAS,
75482, TEXAS, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(540)

Dobyns Rods

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 03.09.10;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Decalcomanii, abţibilduri (papetărie).
25. Îmbrăcăminte respectiv: tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri cu mânecă lungă, pălării, bavete
(nu din hârtie), jachete şi bluze sport.
28. Undiţe pentru pescuit, instrumente de
pescuit, cârlige pentru peşte, componente pentru
undiţe pentru pescuit, respectiv: inele, mulinete
şi suporturi pentru cârlige.

───────
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(210) M 2020 06694 (111)174344
(151) 22/09/2020
(732) ROMCIM S.A., STR. PIATA

CHARLES DE GAULLE NR.
15, ETAJ 1 SI 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR.42, C.P. 2-229,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Romcim. Contează
ce lăsăm în urmă.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Adezivi pentru utilizare în industrie, adezivi
pentru plăci cermice, grund pentru finisare şi
amorsare, preparate de grunduire.
19. Ciment, beton, agregate (nisip, cu excepţia
nisipului pentru turnătorie şi pietriş), lianţi
hidraulici rutieri pentru stabilizarea drumurilor,
material liant pentru repararea drumurilor,
materiale pentru construcţia şi îmbrăcarea
drumurilor, filler de calcar (piatră măcinată),
asfalt, bitum şi var, produse bituminoase pentru
construcţii, materiale de construcţii (nemetalice),
piatră, piatră pentru construcţii, piatră de var
( piatră calcaroasă), tencuieli (materiale de
construcţii), parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, mortar pentru construcţii (pastă
de ciment), ciment magnezian.
39. Servicii de transport al produselor, servicii de
transport pe calea ferată, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), ambalarea bunurilor,
împachetarea bunurilor, livrarea bunurilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri.
42. Servicii de inginerie, estimarea devizelor
(studiul cantitativ) în construcţii, servicii de
arhitectură, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi.

───────

(210) M 2020 06713 (111)174264
(151) 30/09/2020
(732) STOCSHOP CCL SRL, STR.

MĂSLINULUI NR. 2, AP. 2,
COMPARTIMENT 5, JUD. TIMIȘ,
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BauMax

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.03.23; 26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru, negru, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
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existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).

───────

(210) M 2020 06719 (111)173959
(151) 23/09/2020
(732) M & M PRODUCT SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 14, JUD.
BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL , STR.
LUNGA NR.270, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

smart wrap high performance

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.11; 26.11.12; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Folii şi pungi pentru ambalat și împachetat,
inclusiv: folie extensibilă pentru paletizare, folie
pentru ambalare utilizată în industria alimentară,
folie din plastic termocontractibilă pentru ambalat
şi împachetat și benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, saci și huse din polietilenă
pentru ambalat și împachetat.

───────

(210) M 2020 06720 (111)173960
(151) 23/09/2020
(732) M & M PRODUCT SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 14, JUD.
BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL , STR.
LUNGA NR.270, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

smart wrap smart
as our clients

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.11; 26.11.12; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Folii şi pungi pentru ambalat și împachetat,
inclusiv: folie extensibilă pentru paletizare, folie
pentru ambalare utilizată în industria alimentară,
folie din plastic termocontractibilă pentru ambalat
şi împachetat și benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, saci și huse din polietilenă
pentru ambalat și împachetat.

───────
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(210) M 2020 06721 (111)173961
(151) 23/09/2020
(732) M & M PRODUCT SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 14, JUD.
BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL , STR.
LUNGA NR.270, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500450, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

smart wrap the smart green

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.11; 26.11.12; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Folii şi pungi pentru ambalat și împachetat,
inclusiv: folie extensibilă pentru paletizare, folie
pentru ambalare utilizată în industria alimentară,
folie din plastic termocontractibilă pentru ambalat
şi împachetat și benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, saci și huse din polietilenă
pentru ambalat și împachetat.

───────

(210) M 2020 06723 (111)174202
(151) 23/09/2020
(732) TECHVENTURES BANK SA,

STRADA DANIEL DANIELOPOLU,
NR.30-32, ETAJ7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Tech Bank
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de depunere în casete valorice,
servicii financiare, monetare și bancare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru societăți, acordare de fonduri
pentru entități comerciale, acordare de fonduri
pentru dezvoltare de noi tehnologii, acordare
de fonduri pentru instituții de cercetare,
acordare de fonduri pentru inventatori, acordare
de fonduri pentru invenții, acordare de
fonduri pentru universități, acordarea finanțării,
activități bancare financiare, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, consiliere independentă în materie
de planificare financiară, constituire de depozite
de valori, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, coordonarea afacerilor
financiare online, depozite de economii, emitere
de bilete de ordin, emitere de instrumente
negociabile (servicii financiare), finanțare pentru
mici întreprinzători, finanțare privind cumpărarea
și vânzarea de societăți comerciale, finanțarea
companiilor, finanțarea de achiziții, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
investițiilor financiare, furnizare de servicii
bancare, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii financiare
prin telefon și prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare sau prin internet,
gestionarea ordinelor de plată programate,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
conturilor escrow pentru investiții, gestiunea
conturilor ipotecare escrow, gestiunea financiară
a conturilor curente, gestiunea financiară a
conturilor în numerar, management financiar
în activitatea bancară, management financiar
și planificare financiară, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
punere la dispoziție de conturi curente,
schimburi financiare, servicii de baze de
date financiare referitoare la schimburile
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valutare, realizare de tranzacții financiare,
servicii bancare, servicii bancare electronice,
servicii bancare automate, servicii bancare
computerizate, servicii bancare prin internet,
servicii bancare comerciale online, servicii
bancare financiare pentru persoane particulare,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
bancare personale, servicii bancare prin telefon,
servicii de acceptare de cecuri electronice,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii de
transfer de valută, servicii de transfer valutar
virtual, servicii de tranzacții monetare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
computerizate privind societățile comerciale
de vânzare cu amănuntul, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare furnizate pe internet și prin telefon,
servicii de informații financiare furnizate prin
accesul la o bază de date computerizată, servicii
de informații financiare pentru bănci furnizate
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
a transmisiilor prin satelit, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, tranzacții
bancare la domiciliu (home banking), tranzacții
bancare on-line, emisiune de carduri de credit
și debit, furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, plată automată de conturi,
procesare de plăți electronice, procesare de plăți
pentru bănci, procesarea plăților efectuate cu
card de credit, procesare electronică de plăți,
procesare de plăți cu card de debit, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesarea
plăților cu cecuri electronice, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
procesarea plăților pentru achiziționarea de
produse și servicii printr-o rețea de comunicații
electronice, servicii de card de plată, servicii
de plată a facturilor online, servicii de plată
electronică, servicii de plată furnizate prin
intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de plată fără
contact, servicii de plată la distanță, servicii de
plată prin comerț electronic, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
transfer de fonduri în rețele de comunicații
electronice, pentru achiziția de produse, transfer
computerizat de fonduri, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, tranzacții
electronice cu carduri de credit, tranzacții
electronice de debitare, tranzacții financiare prin
blockchain.

───────

(210) M 2020 06726 (111)173994
(151) 23/09/2020
(732) TITLURI QUALITY SRL, SOS.

FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 21,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Gândul GREEN

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 26.04.02;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#2BA94A), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizare, de control (de
verificare), de siguranţă (salvare) și didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea și
reproducerea sunetelor sau imaginilor, suporturi
de înregistrare magnetice, discuri acustice,
distribuitoare automate și mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei și calculatoare, aparate extinctoare,
publicaţii online.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris și articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
invățământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalare, caractere tipografice,
clişee.
28. Cărți de joc.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de agenţii de publicitate,
închirierea spațiilor publicitare, punere la
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dispoziţie și închiriere de spații publicitare,
furnizarea de spații publicitare prin mijloace
electronice sau reţele informatice globale,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închirirere de timp
publicitar în mijloace de comunicare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul publicităţii, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canale de comunicare,
producţie de clipuri publicitare, postări de
afişe publicitare, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță profesională în afaceri,
consultanță în domeniul achiziţiilor comerciale,
consultanță privind publicitatea în presă,
dezvoltare de concepţii de publicitate, pregătire
și realizare de planuri de concepte media și
de publicitate, servicii de relaţii media, servicii
de relaţii cu publicul, servicii de publicitate,
promovare și relaţii publice, negociere de
contracte de publicitate, intermediere de
contracte, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, închierea de
contracte și vânzări de mărfuri, negociere
de contracte privind achiziţia și vânzarea
de produse, intermediere în materie de
contracte de vânzări-cumpărare de bunuri,
intermediere de contracte pentru alte persoane
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terţilor prin
sponsorizare și contracte de licenţă referitoare la
evenimente sportive internaţionale, organizarea
de publicitate, organizarea afacerilor, de întâlniri
de afaceri, de lansări de produse, a distribuţiei
de monstre publicitare, de prezentări în scopuri
publicitare, demonstraţii în scopuri publicitare,
comerciale, expoziţii, târguri și evenimente în
scopuri publicitare și comerciale, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
concursuri în scopuri publicitare, prezentări
în scopuri publicitare, organizarea privind
dispunerea de spații publicitare în ziare, servicii
de publicitate, promovare și relaţii publice,
creare, redactare, publicare, distribuire de texte
publicitare și în scop promoțional, organizarea de
târguri în scopuri publicitare și comerciale.
38. Telecomunicaţii, comunicaţii prin calculator,
servicii de comunicaţii televizuale, de
telecomunicaţii electronice, prin reţele

electronice, de comunicaţii video, de
telecomunicaţii pentru videoconferințe și prin
televiziune pentru reuniuni, servicii de
comunicaţii furnizate electronic, exploatarea
reţelelor electronice de comunicaţii, servicii
de comunicaţii de date, prin satelit, fără
fir, online, prin transmisii televizive, servicii
de difuzare și comunicaţii interactive, servicii
de comunicare prin mijloace electronice,
comunicaţii prin sisteme de poștă electronică,
difuzare de informaţii prin intermediul
televiziunii, transmitere de informaţii în domeniul
audiovizual, transmisie de sunet, imagine și
informaţii, transmitere de date, mesaje și
informaţii, transmitere de informaţii în scopuri
de afaceri, servicii de transmisie de informaţii
prin intermediul reţelelor digitale, transfer și
răspândire de informaţii și date prin reţele de
calculatoare și internet, transmitere pe internet
de materiale video, filme , poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conţinut creat de utilizatori,
conţinut audio și de informaţii, distribuire de
ştiri pentru industria audio vizuală, difuzare de
reportaje de către agenţii de ştiri (servicii de
agenţie de presă).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, organizarea și susţinerea
de conferinţe, congrese, competiţii și târguri
în scopuri recreative, culturale, educative,
divertisment și artistice, organizarea de
concursuri, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, cooordonarea și
organizarea de conferinţe, congrese, competiţii
și târguri cu scop educativ și de divertisment,
servicii de editare video, editare de înregistrări
video, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii audio și video, servicii de
editare în procesul de post producţie, a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, servicii de
reporter de ştiri, pregătirea programelor de
ştiri pentru difuzare, servicii de programare de
ştiri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a ştirilor în vederea transmiterii prin
internet, producţia audio video, multimedia și
fotografie, de televiziune, de înregistrări audio
vizuale, de prezentări audio vizuale, de materiale
video, servicii de producţie video, producţie
de filme pentru televiziune, de spectacole și
emisiuni de televiziune, de producţie de filme, de
programe educative, audio și video și fotografie,
de înregistrare și producţie audio video.
42. Servicii ştiinţifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi
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a programelor de calculator, crearea și
mentenanța site-urilor web, găzduirea site-urilor
web, servicii de stocare a datelor, consultanță în
securitatea datelor, găzduire pe servere.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2020 06732 (111)174336
(151) 23/09/2020
(732) SPORT DEPOT S.R.L., STR.

CHIRIAC BIDOIANU, NR. 8,
(FOSTA STR. MALNAS) + STR.
SILVESTRU NR. 87, CAMERA NR.
4, SECTOR 2, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, ROMANIA

(540)

pefimax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical pentru
sportivi.
28. Aparate pentru antrenament sportiv, articole
de gimnastică şi de sport, haltere, gantere,
aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciţii fizice (nu pentru scopuri medicale), saci
de box, biciclete staţionare de antrenament.
32. Băuturi non-alcoolice pentru sportivi, băuturi
non-alcoolice îmbogățite cu proteine pentru
sportivi.
35. Regruparea în avantajul terţilor de
suplimente alimentare pentru sportivi, aparate
pentru antrenament sportiv, articole de
gimnastică şi de sport, haltere, gantere (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, regruparea în avantajul terţilor
de aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciţii fizice, saci de box, biciclete staţionare
de antrenament (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le

cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, regruparea în
avantajul terţilor de băuturi pentru sportivi,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
îmbrăcăminte pentru gimnastică şi sporturi,
încăltăminte pentru gimnastică şi sporturi (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi
de promovare, toate acestea pentru suplimente
alimentare pentru sportivi, aparate pentru
antrenament sportiv, articole de gimnastică
şi de sport, haltere, gantere, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru aparate pentru culturism / aparate
pentru antrenarea musculaturii corpului, aparate
pentru exerciţii fizice, saci de box, biciclete
staţionare de antrenament, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru băuturi pentru sportivi, băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, îmbrăcăminte
pentru gimnastică şi sporturi, încăltăminte
pentru gimnastică şi sporturi, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la suplimente alimentare
pentru sportivi, aparate pentru antrenament
sportiv, articole de gimnastică şi de sport,
haltere, gantere, servicii de vânzare cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
aparate pentru exerciţii fizice, saci de box,
biciclete staţionare de antrenament, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la băuturi pentru
sportivi, băuturi îmbogățite cu proteine pentru
sportivi, îmbrăcăminte pentru gimnastică şi
sporturi, încăltăminte pentru gimnastică şi
sporturi, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la suplimente alimentare pentru
sportivi, aparate pentru antrenament sportiv,
articole de gimnastică şi de sport, haltere,
gantere, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
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aparate pentru exerciţii fizice, saci de box,
biciclete staţionare de antrenament, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la băuturi
pentru sportivi, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, îmbrăcăminte pentru gimnastică
şi sporturi, încăltăminte pentru gimnastică şi
sporturi, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 06733 (111)174158
(151) 23/09/2020
(732) MARIA LUPEA, BD. TOMIS

NR. 147, BL. A3, ET. 2, AP.
31, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

ZEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.01.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, mâncăruri
preparate pe bază de legume și carne, feluri
de mâncare preparate din carne, icre de

peşte preparate, supe, preparate pentru supa
vegetală, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, cremă pe bază de legume, legume
gătite, omletă, rulouri de varză umplute cu
carne, chiftele din brânză de vaci, salate
de fructe, chiftele din cartofi, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din peşte,
bisque (supe), bucăţi de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvişuri, carne de vită
preparată, feluri de mâncare preparate din
carne, cartofi umpluţi, carne preparată, carne
prăjită de pui, fiertură (supe), fileuri de peşte la
grătar, mâncăruri preparate care constau integral
sau în principal din vânat, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate pe bază de carne, pârjoale din carne,
mâncăruri preparate conţinând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conţin (în
principal) bacon, salate preparate, ouă şi
produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, nu vii, produse lactate şi înlocuitori,
supe și baze de supă.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăieţei, tapioca şi
sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte îngheţate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), alimente
semipreparate şi snacks-uri, respectiv: alimente
sărate preparate din făină de cartofi, alimente
preparate pe bază de tăiţei, snack-uri preparate
din făină de cartofi, snacksuri răsucite cu
gust de brânză, biluţe de brânză (snackuri),
bulete de brânză expandate (snacksuri de
porumb), produse snacks preparate pe bază
de porumb, sosuri pentru mâncare, sandvişuri,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), sandvişuri de
hot dog, marinate, plăcinte cu carne, sosuri
pentru carne, mâncăruri preparate pe bază de
tăiţei, noodles, clătite, paste, sos pentru paste,
produse de cofetărie din fructe, produse de
patiserie, aluat de patiserie, pâtes en croute
(plăcinte), produse de cofetărie cu arahide,
pelmeni, plăcinte, pizza, budinci, quiche (tartă),
ramen, ravioli, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, gustări
pe bază de orez, griş, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri de
aluat nefermentat, macarons, spaghete, băuturi
pe bază de ceai, tortillas, preparate pentru
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copt şi drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci şi umpluturi dulci, produse apicole de
uz alimentar, alimente cu paste la conservă,
bruschete (tartine), baghete umplute, batoane pe
bază de cereale ca substituţi alimentari, biluţe
de brânză (snackuri), biscuiţi crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, biscuiţi crocanţi
condimentaţi, chifle umplute, brioşe, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
chipsuri de porumb, chipsuri de orez, clătite
sărate, clătite, chipsuri din cereale, floricele
de porumb, covrigei, crenvuști calzi şi ketchup
în chifle deschise, fulgi din cereale, frigănele,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, gustări pe
bază de orez, gustări rapide preparate din musli,
înveliş pentru sandvişuri, hamburgeri în pâine
(sandvişuri), hot dog (sandvişuri), mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați (patiserie), mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, plăcintă cu carne, plăcinte, pizza, porumb
prăjit, porumb fript, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, prânzuri la cutie constând din orez
cu carne, peşte sau legume adăugate, produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări conţinând în principal
cereale, produse de patiserie din legume şi
carne, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, quiche (tarte sărate), produse pentru
gustări preparate din făină de cartofi, sandvişuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), spirale din
porumb, spaghette cu chiftele, turte de mălai,
gogoşi cu brânză proaspătă de vaci.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
din clasa 30 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 06734 (111)174240
(151) 23/09/2020
(732) EDIDI MAG 2020 SRL, STR.

CPT. DOBRILA EUGENIU NR.
18, CAMERA 1, BL. X, SC. A, ET.
3, AP. 14, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

JUSTZEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Arme de mână ascuțite și contondente,
instrumente manuale de urgență și salvare,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie acţionate manual, unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, unelte pentru
ridicat (cricuri) acţionate manual.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipament pentru scufundări, magneţi,
materiale înregistrate.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, instrumente ajutătoare pentru sex,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
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deplasarea pacienților, protetică și implanturi
artificiale.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipament pentru răcire și înghețare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic respectiv: filtre de aer pentru
uz casnic, filtre de aer pentru uz industrial,
filtre de apă pentru robinet de uz casnic,
filtre electrice pentru purificarea apei, de uz
menajer, filtre pentru instalaţii de evacuare
(părţi componente ale instalaţiilor de uz casnic
sau industrial), instalații de uscare, instalații
industriale de tratare a apei, instalații nucleare,
instalații sanitare, de alimentare cu apă și
instalaţii de canalizare.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, instrumente
pentru măsurarea timpului, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea.
21.  Articole pentru îngrijirea îmbrăcămintei și
încălțămintei, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată cu excepţia sticlei pentru
construcţii, ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipamente
sportive, jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2020 06735 (111)174201
(151) 23/09/2020
(732) TECHVENTURES BANK SA,

STRADA DANIEL DANIELOPOLU,
NR.30-32, ETAJ 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TechBank

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 553
C), gri (Pantone 663 C), gri (Pantone
4275 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii de depunere în casete valorice,
servicii financiare, monetare și bancare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru societăți, acordare de fonduri
pentru entități comerciale, acordare de fonduri
pentru dezvoltare de noi tehnologii, acordare
de fonduri pentru instituții de cercetare,
acordare de fonduri pentru inventatori, acordare
de fonduri pentru invenții, acordare de
fonduri pentru universități, acordarea finanțării,
activități bancare financiare, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, consiliere independentă în materie
de planificare financiară, constituire de depozite
de valori, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, coordonarea afacerilor
financiare online, depozite de economii, emitere
de bilete de ordin, emiterea de instrumente
negociabile (servicii financiare), finanțare pentru
mici întreprinzători, finanțare privind cumpărarea
și vânzarea de societăți comerciale, finanțarea
companiilor, finanțarea de achiziții, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
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investițiilor financiare, furnizare de servicii
bancare, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii financiare
prin telefon și prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare sau prin internet,
gestionarea ordinelor de plată programate,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
conturilor escrow pentru investiții, gestiunea
conturilor ipotecare escrow, gestiunea financiară
a conturilor curente, gestiunea financiară a
conturilor în numerar, management financiar
în activitatea bancară, management financiar
și planificare financiară, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
punere la dispoziție de conturi curente,
schimburi financiare, servicii de baze de
date financiare referitoare la schimburile
valutare, realizare de tranzacții financiare,
servicii bancare, servicii bancare electronice,
servicii bancare automate, servicii bancare
computerizate, servicii bancare prin internet,
servicii bancare comerciale online, servicii
bancare financiare pentru persoane particulare,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
bancare personale, servicii bancare prin telefon,
servicii de acceptare de cecuri electronice,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii de
transfer de valută, servicii de transfer valutar
virtual, servicii de tranzacții monetare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
computerizate privind societățile comerciale
de vânzare cu amănuntul, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare furnizate pe internet și prin telefon,
servicii de informații financiare furnizate prin
accesul la o bază de date computerizată, servicii
de informații financiare pentru bănci furnizate
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
a transmisiilor prin satelit, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, tranzacții
bancare la domiciliu (home banking), tranzacții
bancare on-line, emisiune de carduri de credit
și debit, furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, plată automată de conturi,
procesare de plăți electronice, procesare de plăți
pentru bănci, procesarea plăților efectuate cu
card de credit, procesare electronică de plăți,
procesare de plăți cu card de debit, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesarea
plăților cu cecuri electronice, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
procesarea plăților pentru achiziționarea de

produse și servicii printr-o rețea de comunicații
electronice, servicii de card de plată, servicii
de plată a facturilor online, servicii de plată
electronică, servicii de plată furnizate prin
intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de plată fără
contact, servicii de plată la distanță, servicii de
plată prin comerț electronic, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
transfer de fonduri în rețele de comunicații
electronice, pentru achiziția de produse, transfer
computerizat de fonduri, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, tranzacții
electronice cu carduri de credit, tranzacții
electronice de debitare, tranzacții financiare prin
blockchain.

───────

(210) M 2020 06741 (111)173602
(151) 23/09/2020
(732) ARTA CORE VISION SRL, BLD.

NICOLAE TITULESCU NR. 1, BL.
A7, SC. A, ET. 8, AP. 24, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

L`esthetix FRENCH BEAUTY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13; 27.05.25

(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
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5.  Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, preparate farmaceutice, alimente
pentru bebeluși, plasturi, fungicide.
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, membre artificiale, aparate și
instrumente chirurgicale.
35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, achiziții de produse în numele
societăților terțe, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii de cercetare, servicii științifice,
servicii de analiză industrială, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare și
controlul calității, servicii de proiectare.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
asistență medicală pentru oameni.

───────

(210) M 2020 06743 (111)174059
(151) 23/09/2020
(732) JU KIDS SRL, STR. TURDA

NR. 123, BLOC 4, SCARA B, ET.
7, AP. 81, INT 81, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011323, ROMANIA

(540)

JU KIDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.01.01;
26.01.03; 26.03.01; 07.01.01; 07.01.24;
21.01.14; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, verde, roșu,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă.
───────

(210) M 2020 06746 (111)173987
(151) 24/09/2020
(732) CLUB SPORTIV SPORTING

JUNIORUL VASLUI, STR. PODUL
VASLUI 6, JUDEȚUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

SJV SPORTING
JUNIORUL VASLUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.23; 29.01.14; 21.03.01; 24.01.03;
24.01.05; 26.11.03; 26.11.09

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06747 (111)173747
(151) 05/04/2019
(732) Medochemie Ltd.,

CONSTANTINOUPOLEOS
STREET
CY-3011
, LIMASSOL, CIPRU

(740) MILMARK DESIGN S.R.L., CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI , ILFOV,
ROMANIA

(540)

SIRANALEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice.

───────

(210) M 2020 06748 (111)173748
(151) 24/09/2020
(732) KRONSTADT TOURISM &

SERVICES SRL, STR. DE MIJLOC
NR. 109, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BACK TO NATURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06750 (111)174399
(151) 24/09/2020
(732) Centrul Step by Step pentru

Educatie si Dezvotare
Profesionala, STR. GHE DEM
TEODORESCU NR. 16 BIS,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030916,
ROMANIA

(540)

Educația timpurie este
iubire, iar iubirea se
oferă din prima zi.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06751 (111)174171
(151) 24/09/2020
(732) S.C. SER COMPANY S.R.L.,

ȘOS.PRINCIPALĂ NR.
14, INTRAREA NESSLI,
C12.1,C30,C31,C32,C33, JUD.
GIURGIU, ADUNAȚII COPĂCENI,
087005, GIURGIU, ROMANIA

(540)

Arta Table

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 12.01.15
(591) Culori revendicate:gri (HEX #28282D)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru vopsire, decorare,
tipărire și artă.
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6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice, minereuri.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice, uşi
interioare sau exterioare de apartament sau
casă, respectiv: uşi de lemn sau compuşi ai
acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
produse din lemn, plută, trestie, stuf, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra,
sidef, spumă de mare și înlocuitori ai tuturor
acestor materiale sau din materiale plastice, părți
de mobilier, respectiv: ramă masă/blat masă/
picioare masă/cadru scaun/etajere/sertare/uși
mobilier din lemn sau compuși ai acestuia (pal,
mdf, hdf) brut sau finisat, materiale de finisaj
pentru uși sau componente/părți ale acestora,
respectiv: foaie ușă, ramă foaie ușă/parte foaie
ușă, pervaz ușă, toc ușă, prag ușă, aplicație
model ușă fabricate din lemn sau compuși ai
acesuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat.
35. Publicitate, prezentarea produselor pentru
comercializare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a următoarelor
produse: uşi interioare sau exterioare de
apartament sau casă, respectiv: uşi de lemn
sau compuşi ai acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau
finisat, părți de mobilier, respectiv: ramă masă/
blat masă/picioare masă/cadru scaun/etajere/
sertare/uși mobilier din lemn sau compuși ai
acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat, materiale
de finisaj pentru uși sau componente/părți ale
acestora, respectiv: foaie ușă, ramă foaie ușă/
parte foaie ușă, pervaz ușă, toc ușă, prag
ușă, aplicație model ușă fabricate din lemn sau
compuși ai acesuia (pal, mdf, hdf) brut sau
finisat (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii, servicii de montaje şi finisaje
în domeniul materialelor de amenajări interioare
şi exterioare.
39. Servicii de distribuire a următoarelor
produse: uşi interioare sau exterioare de
apartament sau casă, respectiv: uşi de lemn
sau compuşi ai acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau
finisat, părți de mobilier, respectiv: ramă masă/
blat masă/picioare masă/cadru scaun/etajere/

sertare/uși mobilier din lemn sau compuși ai
acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat, materiale
de finisaj pentru uși sau componente/părți ale
acestora, respectiv: foaie ușă, ramă foaie ușă/
parte foaie ușă, pervaz ușă, toc ușă, prag
ușă, aplicație model ușă fabricate din lemn sau
compuși ai acesuia (pal, mdf, hdf) brut sau
finisat.

───────

(210) M 2020 06753 (111)174189
(151) 24/09/2020
(732) S.C. MATCA NATURALS S.R.L.,

STR. GOSPODARILOR, NR. 11A,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

MATCA NATURALS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
cosmetice aromoterapeutice, creme cosmetice
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni cosmetice pentru
aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri, apă
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micelară, bureți impregnați cu produse de toaletă
nemedicinale, creme BB de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
fluide (cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
extracte din plante de uz cosmetic, gel de
baie și de duș, geluri de corp, geluri pentru
corp şi faţă (cosmetice), geluri pentru mâini,
lapte de înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare,
măşti pentru faţă şi corp, măști cosmetice
de curățare pentru față, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate nemedicinale pentru baie și duș,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
preparate pentru îngrijirea pielii nemedicinale,
preparate pentru spălat, de uz personal,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice sub formă de pudră, produse de
spălare a părului și corpului, produse exfoliante
pentru picioare, produse pentru curățenie și
igienă personală, pudră cremoasă pentru față,
pudră de mâini, seruri de uz cosmetic,
serumuri de înfrumusețare, spume de curățare
a pielii, spume de curățare pentru corp,
spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri, arome
(uleiuri esențiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru

igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 06756 (111)173749
(151) 24/09/2020
(732) TRICKERT GROUP SRL, STR.

BOTOROAGA, JUD. TELEORMAN,
BOTOROAGA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

TRICKERT WEAR LIKE A V.I.P.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.09; 26.15.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Îmbrăcăminte
───────

(210) M 2020 06759 (111)173750
(151) 24/09/2020
(732) MARIUS VÂLCEA, STR. EDMOND

DEDA NR.3, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SMART DECOR
TIME TO DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
12.01.09; 07.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerţ cu produse şi obiecte
sanitare: chiuvete, lavoare, toalete, căzi baie,
servicii de comerţ cu gresie, faianţă, mozaic,
servicii de comerţ cu instalaţii sanitare, robineţi,
baterii, rigole, sifoane, calorifere, servicii de
comerţ cu articole de iluminat, servicii de comerţ
cu mobilier, servicii de comerţ cu obiecte de
decor, servicii de comerţ cu produse tâmplărie
din aluminiu şi PVC, balustrade, pereţi cortină,
faţade ventilate, uşi garaj, servicii de comerţ cu
geamuri, partiţii sticlă, cabine duş.

───────

(210) M 2020 06764 (111)174351
(151) 24/09/2020
(732) VASILE ENE, STR. FERFELEI

NR. 21, JUD. PRAHOVA, MIZIL,
PRAHOVA, ROMANIA
MARILENA ENE, STR. FERFELEI
NR. 21, JUD. PRAHOVA, MIZIL,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) Cabinet M. Oproiu SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Hambarul Târgovețului
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de pensiune.

───────

(210) M 2020 06766 (111)174352
(151) 24/09/2020
(732) VASILE ENE, STR. FERFELEI NR.

21, JUDEȚUL PRAHOVA, MIZIL,
PRAHOVA, ROMANIA
MARILENA ENE, STR. FERFELEI
NR. 21, JUDEȚUL PRAHOVA,
GURA VADULUI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cantina Menzil
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de pensiune.

───────
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(210) M 2020 06771 (111)173751
(151) 24/09/2020
(732) SC VIVA CREDIT IFN SA, BD.

IANCU DE HUNEDOARA 8,
ETAJ 4, SECTOR1, BUCUREȘTI,
011742, ROMANIA

(540)

VIVA BANK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, servicii de creditare, servicii de
împrumuturi, consultanţă în domeniul financiar,
transfer electronic de fonduri.

───────

(210) M 2020 06773 (111)173752
(151) 24/09/2020
(732) SC VIVA CREDIT IFN SA, BD

IANCU DE HUNEDOARA 8,
ETAJ 4, SECTOR1, BUCURESTI,
011742, ROMANIA

(540)

VIVA CREDIT BANK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
de creditare, servicii de împrumuturi, consultanţă
în domeniul financiar, transfer electronic de
fonduri, asigurări, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06774 (111)173754
(151) 24/09/2020
(732) BOGDAN DANIEL IRINESCU,

STR. PACURARI 72, JUDETUL
IASI, IASI, 700514, IAȘI, ROMANIA

(540)

CLOP CASUAL RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2020 06778 (111)174222
(151) 24/09/2020
(732) CORNELIU CĂTĂLIN ANDREI,

CAR. DOROBANTI 2, BL. F22, ET.
4, AP. 13, JUDEŢ BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Cin5i

(531) Clasificare Viena: 02.09.17; 01.15.05;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, servicii oferite de
o formaţie muzicală, producție de video-
uri muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producție de înregistrări muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, reprezentații muzicale în
direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale.

───────

(210) M 2020 06784 (111)173646
(151) 24/09/2020
(732) Rothmans of Pall Mall Limited,

ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Rothmans CHARACTER
AND QUALITY FOR

MORE THAN 125 YEARS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 24.01.05; 24.01.17; 04.01.03;
03.01.02; 24.09.01

(591) Culori revendicate:albastru închis, alb,
roşu, albastru deschis, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2020 06786 (111)173756
(151) 24/09/2020
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STR. BARBU VACARESCU,
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FLEX ASSIST SOLIDARITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 6C),
verde (Pantone 133C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri imobiliare, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii financiare, administrarea
afacerilor financiare, servicii financiare privind
afacerile, servicii financiare privind investițiile,
evaluări și estimări financiare, servicii
financiare privind ipotecile, planificare imobiliară
(activități financiare), servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, împrumuturi financiare
pentru amenajarea casei, servicii financiare
privind vânzarea de proprietăți, servicii financiare
şi monetare, servicii de consiliere privind
investiţiile financiare, finanţare pentru achiziţia
în rate/finanţare pentru achiziţia prin închiriere
a bunurilor imobiliare, management imobiliar,
închirierea bunurilor imobiliare, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare) privind achiziţia de bunuri imobiliare,
analiza financiară privind achiziţia de bunuri
imobiliare, oferirea de informaţii financiare
privind achiziţia de bunuri imobiliare, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web privind achiziţia de bunuri imobiliare,
împrumuturi (finanţare) privind achiziţia de
bunuri imobiliare, împrumuturi în rate privind

achiziţia de bunuri imobiliare, servicii bancare de
tip credit ipotecar
37. Construcții, reparaţii în construcţii, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
repararea pompelor, servicii de instalații
electrice, întreținere de instalații sanitare, servicii
de instalații de încălzire centrală, reparare
de instalații sanitare, lucrări de instalații
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, instalare de instalații de iluminat,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
servicii de deparazitare pentru instalații electrice,
întreținere și reparare de instalații solare,
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
construcții de instalații de stocare subterană,
construcții de instalații de energie geotermală,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
întreținere și reparare de instalații geotermice,
reparare și întreținere de instalații electronice,
întreținere și reparare de instalații în clădiri,
întreținere și reparații de instalații de încălzire,
instalare și întreținere de instalații termice solare,
întreținere de instalații de alimentare cu apă,
construire de instalații de alimentare cu apă,
întreținere și reparații de instalații de stocare,
întreținere și reparare de instalații termice
solare, întreținere și reparare de instalații de
securitate, construcții de instalații comunitare de
încălzire geotermală, reparare de instalații de
alimentare cu energie, reparare de instalații de
alimentare cu apă, întreținere de instalații de
alarme de incendiu, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, recondiționare, reparare
și întreținere a instalațiilor electrice, readaptare
a instalațiilor de încălzire din clădiri, servicii
de instalații sanitare și montare de geamuri,
servicii de contractare pentru instalații de aer
condiționat, întreținere și reparare de instalații
de încălzit solare, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, reparare
și întreținere de instalații pentru energie
eoliană, curățarea instalațiilor de conducte de
alimentare cu apă, servicii de consiliere cu
privire la întreținerea instalațiilor, readaptare
a instalațiilor de aer condiționat din clădiri,
consiliere referitoare la prevenirea blocajelor
în liniile de instalații, servicii de instalații
și reparații de panouri din sticlă, întreținere
și reparare de instalații de monitorizare a
încălzirii, întreținere, reparare și recondiționare
de aparate și instalații fotovoltaice, reparare de
instalații și mașini pentru producția de energie,
reparare sau întreținere de aparate și instalații
de gătit, reparare și întreținere de instalații
pentru gaz și electricitate, reparare și întreținere
de aparate și instalații de răcit, reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie,
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reparare și întreținere de instalații pentru
generarea de energie, instalare de aparatură
de bucătărie și instalații de spălătorie, service
de urgență la instalațiile de furnizare a apei,
service de urgență la instalațiile de furnizare
a gazului, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, readaptare
a instalațiilor de ventilație din clădiri, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de instalații chimice, reparare sau întreținere de
aparate și instalații de gătit electrice, service la
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, întreținere de aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, montare
de instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze, servicii de consiliere cu privire la repararea
instalațiilor de țevi, lucrări de instalații sanitare și
instalare de apă și de gaz, servicii de consiliere
cu privire la repararea de instalații de apă,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea instalațiilor de apă și
canal, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații de gătit,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
aparate și instalații electrice de gătit.

───────

(210) M 2020 06788 (111)174277
(151) 25/09/2020
(732) ADEPLAST SRL, STR. ADEPLAST

NR. 164A, COM. BERCENI, JUDEŢ
PRAHOVA, SAT CORLATESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

HYDROSEAL BIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru, rosu, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, asfalt, smoală, gudron și
bitum, membrană bituminoasă, carton bituminat
pentru acoperișuri, carton bituminat, compoziții
bituminoase, emulsii bituminoase, smoală și
bitum, asfalt, smoală şi bitum.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(210) M 2020 06789 (111)173757
(151) 25/09/2020
(732) OLAC, BECHEANU - SCA, BLV.

CAROL 1 NR. 52, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OLAC - BECHEANU SCA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.11.01; 07.03.25

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#13138d), gri (HEX #b3b3b3)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice.
───────
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(210) M 2020 06790 (111)173544
(151) 25/09/2020
(732) PRESTIGIU SPRL, STR. PLOIEȘTI

NR. 21, AP. 11A, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PRESTIGIU SPRL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 07.05.05

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#452C6C), portocaliu (HEX #EF7F1A),
galben (HEX #F7A707), galben (HEX
#FFED00)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2020 06791 (111)174345
(151) 25/09/2020
(732) EVERGENT INVESTMENTS S.A.,

STR. PICTOR AMAN, NR. 94C,
JUDEŢ BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Evergent INVESTMENTS

(531) Clasificare Viena: 03.04.04; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 2173 C), gri inchis (Pantone
7546 C), roz (Pantone 2029 C),
portocaliu (Pantone 143 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, licitare,
evaluări ale afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermedierea afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, audit
financiar, căutarea de sponsorizări, pregătirea
documentaţiei fiscale, întocmirea ştatelor de
plată, facturare, întocmirea extraselor de
cont, analiza costurilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, asistenţă în
managementul afacerilor, investigaţii privind
afacerile, servicii economice cu privire la



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1445

înfiinţarea de societăţi mixte, furnizare de
informaţii economice cu privire la societăţile
mixte, consultanţă comerciala referitoare la
reorganizarea financiară, servicii de consultanţă
referitoare la gestiunea afacerilor, operaţiuni
de afaceri şi organizarea afacerilor, servicii de
consultanţă referitoare la cumpărarea de firme,
asistenţă comercială referitoare la asumarea
de obligaţii comerciale, consiliere pe probleme
de afaceri şi servicii de informaţii, servicii de
cercetare şi dezvoltare a afacerilor, consultanţă
în recrutarea afacerilor, consultanţă în domeniul
de marketing pentru afaceri, consultanţă
pentru planificare comercială, consultanţă în
afaceri, servicii de consultanţă în legătură cu
achiziţiile şi fuziunile corporative, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în
planificarea afacerilor, servicii de consultanţă în
legătură cu organizarea corporativă, consultanţă
privind operaţiunile comerciale, recrutare de
personal care să ocupe posturi de funcţionari sau
directori la societăţii nou-înfiinţate, emergente
şi în dezvoltare, consultanţă în organizarea
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, consultanţă şi gestionare pentru
afaceri cu privire la extindere internaţională.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, curtaj financiar, servicii fiduciare,
analiză financiară, consultaţii în domeniul
financiar, evaluare financiară, informaţii
financiare, management financiar, sponsorizare
financiară, servicii de finanţare, investiţii de
capital, brokeraj cu garanţii reale imobiliare,
fonduri mutuale, servicii în domeniul fondurilor
de pensii facultative, evaluări de proprietăţi
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
curtaj în bursă, servicii de brokeraj, cotaţii
de bursă, servicii financiare, evaluare fiscală,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, investiţii în fonduri,
transferul electronic de fonduri.

───────

(210) M 2020 06792 (111)174346
(151) 25/09/2020
(732) EVERGENT INVESTMENTS S.A.,

STR. PICTOR AMAN, NR. 94C,
JUDEŢ BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.04.04; 29.01.14
(591) Culori revendicate:gri inchis (Pantone

7546 C), albastru deschis (Pantone
2173 C), roz (Pantone 2029 C),
portocaliu (Pantone 143 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, licitare,
evaluări ale afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermedierea afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, audit
financiar, căutarea de sponsorizări, pregătirea
documentaţiei fiscale, întocmirea ştatelor de
plată, facturare, întocmirea extraselor de
cont, analiza costurilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, asistenţă în
managementul afacerilor, investigaţii privind
afacerile, servicii economice cu privire la
înfiinţarea de societăţi mixte, furnizare de
informaţii economice cu privire la societăţile
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mixte, consultanţă comerciala referitoare la
reorganizarea financiară, servicii de consultanţă
referitoare la gestiunea afacerilor, operaţiuni
de afaceri şi organizarea afacerilor, servicii de
consultanţă referitoare la cumpărarea de firme,
asistenţă comercială referitoare la asumarea
de obligaţii comerciale, consiliere pe probleme
de afaceri şi servicii de informaţii, servicii de
cercetare şi dezvoltare a afacerilor, consultanţă
în recrutarea afacerilor, consultanţă în domeniul
de marketing pentru afaceri, consultanţă
pentru planificare comercială, consultanţă în
afaceri, servicii de consultanţă în legătură cu
achiziţiile şi fuziunile corporative, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în
planificarea afacerilor, servicii de consultanţă în
legătură cu organizarea corporativă, consultanţă
privind operaţiunile comerciale, recrutare de
personal care să ocupe posturi de funcţionari sau
directori la societăţii nou-înfiinţate, emergente
şi în dezvoltare, consultanţă în organizarea
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, consultanţă şi gestionare pentru
afaceri cu privire la extindere internaţională.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, curtaj financiar, servicii fiduciare,
analiză financiară, consultaţii în domeniul
financiar, evaluare financiară, informaţii
financiare, management financiar, sponsorizare
financiară, servicii de finanţare, investiţii de
capital, brokeraj cu garanţii reale imobiliare,
fonduri mutuale, servicii în domeniul fondurilor
de pensii facultative, evaluări de proprietăţi
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
curtaj în bursă, servicii de brokeraj, cotaţii
de bursă, servicii financiare, evaluare fiscală,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, investiţii în fonduri,
transferul electronic de fonduri.

───────

(210) M 2020 06793 (111)173758
(151) 25/09/2020
(732) ASOCIAŢIA BREASLA

CÂRCIUMARILOR BRAŞOVENI,
STR. POSTĂVARULUI NR. 32,
AP. 2, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BREASLA CÂRCIUMARILOR
BRAŞOVENI

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 24.09.05;
11.01.01; 07.01.03; 07.01.25; 24.01.05;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, asistenţă şi consultanţă în
organizarea managementului afacerilor.
41. Divertisment, activităţi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 06795 (111)173759
(151) 25/09/2020
(732) SWAZM SRL, STR. GHEORGHE

DOJA NR. 11, PARTER, MODUL
23, BIROUL EG 04-36, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SWAZM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 06797 (111)174085
(151) 25/09/2020
(732) MEATFATHER S.R.L., STR. ANA

IPĂTESCU NR. 6, BL. D1, SC. B,
ET. 2, AP. 7, JUDEȚUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

the Meatfather

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.23; 27.05.25;
29.01.12; 11.01.03; 11.01.25

(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, administrare a afacerilor pentru
restaurante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast-food la pachet, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
restaurante specializate în preparate la grătar.

───────

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare,  semnalizare,  detectare,  testare, 
inspectare, salvare  şi  învăţare,  aparate  şi 
instrumente  pentru conducerea,  distribuţia, 
transformarea, acumularea,  reglementarea 
sau controluldistribuţiei sau utilizării energiei 
electrice, aparate  şi  instrumente  pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau 
procesarea sunetului,  imaginii  sau  datelor, 
suporturi  de  date stocate  sau  descărcabile, 
software  pentru computere,  suporturi  de 
stocare  digitale  sau analog,  mecanisme 
pentru  aparate  care funcţionează  cu  fise,  case 
de marcat, dispozitive  de calculat, computere 
și  dispozitive  periferice pentru  computere, 
costume  pentru  scufundări, măşti  pentru 
scufundări,  dopuri  de urechi  pentru scufundări, 
cleşti  de  nas  pentru  scufundări sau  înot, 
mănuşi  pentru  scufundări,  aparate de  respirat 
pentru  înot  subacvatic,  dispozitive pentru 
stingerea incendiilor.
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(210) M 2020 06798 (111)174401
(151) 25/09/2020
(732) IRINA CRISTINA BUJOR,

STR. TRESTIANA 5 NR. 62,
BUCUREȘTI, 030472, ROMANIA
RENATA MACOVEANU, ȘOS.
COLENTINA NR. 21, BLOC F24,
AP 79, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021155, ROMANIA
MĂDĂLINA - CRISTINA NEAGU,
BD. 1 DECEMBRIE 1918, BLOC
A2, AP 14, JUDEȚUL BUZĂU,
RÂMNICU SĂRAT, 125300,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Taste the Drama
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului.

───────

(210) M 2020 06799 (111)173760
(151) 25/09/2020
(732) PAUL NICOLAU, BD. PIPERA

NR. 168A, BL. A, ET.4, AP.
46, JUDEȚUL ILFOV, ORAȘ
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

BURSA DE PEȘTE
BUCUREȘTI FISHTODOOR
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1007103/12.03.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: BURSA DE PEȘTE BUCUREȘTI

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 03.09.01;
03.09.15; 03.09.16; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.08; 27.05.09

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 102
C), alb, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software de calculator descărcabil, sub
formă de aplicaţii pentru aparate electronice şi
telefoane portabile, în special pentru oferte de
prezentare de produse şi de servicii în baze de
date şi pentru plasarea imediată a comenzilor.
29. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
nu vii, produse din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște preparate, pentru consum
uman, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
alimente refrigerate din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște.
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31. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
vii pentru consum uman.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata de produse alimentare și băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata de pește,
fructe de mare, crustacee și moluște, toate
pentru consum uman, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
produse alimentare, vânzare prin licitație publică,
desfășurare de vânzări prin licitație, furnizare de
servicii online de licitație, organizare de vânzări
prin licitație, organizarea și coordonarea de
licitații, cotații pentru oferte de licitații, organizare
de licitații virtuale interactive, licitații organizate
prin rețele de telecomunicație, vânzări prin licitații
disponibile pe internet, vânzări prin licitații în
sectorul agricol, oferte pentru licitații online în
numele terților, organizare și coordonare de
licitații pe Internet, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet.
36. Cotații de bursă, servicii de bursă și
brokeraj, servicii de bursă de mărfuri, servicii
de intermediere la bursă, servicii electronice
pentru bursa de valori, gestionare de valori
cotate la bursă, servicii de informații privind
bursa de valori, furnizare de informații financiare
referitoare la bursa de valori, informații online
despre bursa de valori oferite dintr-o bază de
date electronică sau pe internet.
39. Transport, ambalare şi stocare de produse în
domeniul alimentaţiei publice, livrare de produse
în domeniul alimentației publice (transport).
42. Dezvoltare și găzduire de platforme
informatice pentru furnizarea de produse şi
prestarea de servicii, în baze de date cu acces
electronic, interactiv, pentru plasarea imediată a
comenzilor, în domeniul alimentaţiei publice, de
catering, al transportului de alimente şi băuturi,
construirea și dezvoltarea unei platforme de
Internet pentru comerțul electronic cu produse
alimentare.
43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2020 06804 (111)173762
(151) 25/09/2020
(732) S.C. SPRINT CAR DISTRIBUTION

S.R.L., STR. HORTENSIEI NR.
49C, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

... oriunde există mașini!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Catalizatori, chit, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului.
2. Vopsele pe bază de aluminiu, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
materiale de acoperire (vopsele), vopsele pe
bază de apă, glazuri (vopsele, lacuri), lacuri,
mastic (rășină naturală), vopsele, pigmenți,
grunduri, preparate de protecție pentru metale,
diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vernisuri.
3. Hârtie abrazivă, abrazivi, degresanți, alții
decât cei utilizați în procese de fabricare,
preparate pentru îndepărtarea vopselii,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
preparate de curățare.
6. Cutii din metal comun, închizători metalice
pentru cutii.
7. Agitatoare, mașini și aparate pentru curățare,
electrice, compresoare (mașini), mașini de
vopsit, aparate de ridicare, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), mașini de umplere,
mașini de șlefuit, mecanisme de ridicat, furtunuri
pentru aspiratoare, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână),
unelte de mână, acționate manual, rindele,
spatule (unelte de mână), instrumente de șlefuit.
9. Filtre pentru măștile respiratorii, măști
de protecție, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, rigle (instrumente
de măsurare), cântare, cântare analizoare de
greutate, măști de protecție pentru muncitori.
35. Demonstrații cu produse, publicitate,
facturare, marketing cu public țintă.

───────
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(210) M 2020 06805 (111)173763
(151) 25/09/2020
(732) S.C. SPRINT CAR DISTRIBUTION

S.R.L., STR. HORTENSIEI NR.
49C, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ANICAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Catalizatori, chit, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului.
2. Vopsele pe bază de aluminiu, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
materiale de acoperire (vopsele), vopsele pe
bază de apă, glazuri (vopsele, lacuri), lacuri,
mastic (rășină naturală), vopsele, pigmenți,
grunduri, preparate de protecție pentru metale,
diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vernisuri.
3. Hârtie abrazivă, abrazivi, degresanți, alții
decât cei utilizați în procese de fabricare,
preparate pentru îndepărtarea vopselii,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
preparate de curățare.
6. Cutii din metal comun, închizători metalice
pentru cutii.
7. Agitatoare, mașini și aparate pentru curățare,
electrice, compresoare (mașini), mașini de
vopsit, aparate de ridicare, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), mașini de umplere,
mașini de șlefuit, mecanisme de ridicat, furtunuri
pentru aspiratoare, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână),
unelte de mână, acționate manual, rindele,
spatule (unelte de mână), instrumente de șlefuit.
9. Filtre pentru măștile respiratorii, măști
de protecție, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, rigle (instrumente
de măsurare), cântare, cântare analizoare de
greutate, măști de protecție pentru muncitori.
35. Demonstrații cu produse, publicitate,
facturare, marketing cu public țintă.

───────

(210) M 2020 06809 (111)173764
(151) 25/09/2020
(732) CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR.1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Afacerea ta CONTează!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (HEX

#FFCE31), albastru (HEX #B3260)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare şi evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, servicii
culturale şi educaţionale, furnizate de academii,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale, informaţii despre
educaţie, examinări referitoare la educaţie,
organizarea şi susţinerea unor evenimente
educaţionale, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
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cărţilor, predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 06810 (111)173765
(151) 25/09/2020
(732) CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR.1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Romanian Business
Resilience Network

Afacerea ta CONTează!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.05; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFCE31), albastru (HEX #B3260),
roşu (HEX #ef0c0c), alb (HEX #ffffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,

analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare şi evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, servicii
culturale şi educaţionale, furnizate de academii,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale, informaţii despre
educaţie, examinări referitoare la educaţie,
organizarea şi susţinerea unor evenimente
educaţionale, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
cărţilor, predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────
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(210) M 2020 06811 (111)174184
(151) 25/09/2020
(732) LAURA-TEODORA DINCA,

STR. SERGHEI VASILIEVICI
RAHMANINOV, NR.76, AP.10,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020197,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, COD POȘTAL 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACQUA ALCALINA
PURA VITALITA

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1007742/18.03.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: ACQUA ALCALINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 01.15.15; 29.01.14

(591) Culori revendicate:mov, albastru, alb,
gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Apă (băuturi), apă carbogazoasă, apă
gazoasă (sifon), apă gazoasă (carbonată),
apă minerală, apă minerală carbogazoasă,
apă minerală aromatizată, apă carbogazoasă
îmbogăţită cu vitamine, apă îmbuteliată, apă
îmbogăţită nutritiv, apă de izvor, apă îmbogăţită
cu minerale, apă minerală alcalină, apă plată,
apă potabilă distilată, apă potabilă cu vitamine,
apă cu arome, apă potabilă purificată, apă
minerală şi gazoasă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele desemnate în clasa 32, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu produsele
desemnate în clasa 32, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor desemnate în clasa 32
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata şi/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
produsele desemnate în clasa 32, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produsele desemnate în clasa 32, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondenţă
în legătură cu produsele desemnate în clasa
32, prezentarea produselor desemnate în clasa
32 prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic.

───────

(210) M 2020 06814 (111)173766
(151) 25/09/2020
(732) ANDREEA-VIOLETA MARIN,

STRADA TITU MAIORESCU NR.
34J, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA NR.23, BLOC
M106, SC.4, ETAJ 4, AP.117,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMÂNIA,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PRETUIESTE VIATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate prin
poștă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
concepere de material publicitar, crearea de
texte publicitare, crearea de texte publicitare
în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderile comerciale, dezvoltare de
concepții de publicitate, dezvoltarea de campanii
promoționale, licitare, postarea de afișe
publicitare, demonstraţii cu produse, asistență
în managementul afacerilor, managementul
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afacerilor cu privire la artişti, servicii de
intermediere comercială, consultanță privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare în
publicitate, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, promovarea
vânzarilor pentru terţi, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, căutarea de sponsorizări,
publicitate prin televiziune, scrierea de texte
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
plasare de reclame, plasare de anunțuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scop de marketing, producție de material
publicitar, promovare de produse și servicii
pentru terți, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, servicii de publicitate
pentru produse cosmetice, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, marketing, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare,
strângerea de fonduri caritabile, sponsorizare
financiară, organizarea colectelor monetare,
colectare de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea concursurilor
de frumuseţe, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale

în persoană, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii
de studiouri de înregistrare, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, scenarii, altele decât cele publicitare,
scrierea de scenarii de film, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, organizare și coordonare de
activități de divertisment, producție de emisiuni-
concurs pentru televiziune, prezentări audio-
vizuale, producție de programe de televiziune în
direct, producție de programe de televiziune în
direct cu scop educativ, servicii de organizare și
coordonare concursuri de frumusețe.

───────

(210) M 2020 06815 (111)173649
(151) 25/09/2020
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, 4 TEMPLE PLACE,
GLOBE HOUSE, LONDON, WC2R
2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL, BD.
C.A. ROSETTI NR.17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DUNHILL SIGNATURE NO.4
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────
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(210) M 2020 06816 (111)173767
(151) 25/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102, SC. 3, ET.
6, AP. 55, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050707, ROMANIA

(540)

Chocopico
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Batoane de cereale, batoane de cereale
bogate în proteine, batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane dulci,
batoane învelite în ciocolată, dulciuri sub
formă de batoane, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane alimentare pe bază de
cereale, batoane de cereale, napolitane învelite
în ciocolată, napolitane.

───────

(210) M 2020 06825 (111)173536
(151) 25/09/2020
(732) SUSTENABIL VERDE S.R.L., STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 21, BL.
27, SC. 2, ET. 4, AP. 35, JUDEȚUL
OLT, BALȘ, OLT, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

BOHONIC

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Calendare tipărite pentru Postul Crăciunului,
reproduceri artistice tipărite, felicitări pentru ziua
de naștere, planuri ozalid (tipărituri),
imprimeuri cu desene animate pe hârtie sau
carton, felicitări de Crăciun, carduri de cadouri
din hârtie sau carton, nemagnetice, reproduceri
de artă grafică, reproduceri grafice, cărți poștale
ilustrate, invitații tipărite, felicitări cu mesaje
motivaționale, jurnale (articole tipărite), afișe,
reclame tipărite, panouri publicitare tipărite, din
carton, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
premii imprimate,
calendare tipărite, cartonașe de rețete
imprimate, carduri cu mesaje de mulțumire,
calendare de perete, planșe de perete, produse
de imprimerie, carduri din hârtie, nemagnetice,
hărți tipărite, pixuri și stilouri, blocnotes de
birou, calendare de birou, suporturi de birou
pentru cărți de vizită, semne de carte pentru
documente (stegulețe de marcare), hărți de
perete ilustrate, planificatoare de perete (articole
de birou), artă murală din carton în 3D, gravuri,
gravuri și reproduceri ale acestora, figurine din
carton, tiraje (tipărituri) de arte grafice, schițe,
fotogravuri, tipărituri (gravuri), decorațiuni de
perete din hârtie, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice.
21. Glastre pentru plante, vaze pentru podea,
boluri pentru flori, suporturi pentru ghivece
de flori, ghivece de flori, vaze pentru flori,
vaze din sticlă pentru podea, vaze din sticlă,
suporturi pentru flori, suporturi pentru plante
(pentru aranjamente florale), vaze, vaze, nu
din metal prețios, stropitori, perii de baie,
perii, perii de curățare, perii pentru igienă
personală, perii pentru animale de companie,
perii pentru spălarea veselei, distribuitoare de
săpun, dispozitive pentru săpun lichid, perii
pentru păr, periuțe de dinți manuale, dozatoare
de săpun, suporturi pentru bureți.
25. Combinezoane pentru bebeluși,
îmbrăcăminte pentru nou născuți, halate de baie,
bluze, blugi, bluzoane, pantaloni scurți (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni cargo, cămăși
stil sport, pantaloni sport, ținută stil casual,
jachete, cămăși din catifea reiată, pantaloni de
catifea cord, eșarfe pentru bărbați, bluze scurte,
pantaloni pentru ciclism, jeanși denim, rochii
lungi de seară, hanorace cu glugă, chimonouri,
egări (pantaloni), pantaloni de pijama, izmene,
tricouri polo, pulovere tip polo, pijamale, cămăși,
pantaloni scurți, pantaloni de zăpadă, geacă de
snow-board, pantaloni de snow-board, pantaloni
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de trening, pulovere, pantaloni pentru yoga,
tricouri pentru yoga, maiouri de yoga, șosete
pentru yoga, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte, pantaloni.
40. Imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, pentru uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
gravarea de sigilii, servicii de gravare a
plăcuțelor cu nume, servicii de gravare pentru
ștampile de cauciuc, servicii de gravare
pentru ștampile, inscripționarea panourilor
indicatoare, copiere heliografică, imprimare în
relief personalizată a articolelor de îmbrăcăminte
cu modele decorative, imprimare de motive
pentru terți, imprimare digitală, imprimare de
fotografii, fotogravare, imprimare de fotogravuri,
imprimare, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimare de imagini fotografice de pe suporturi
digitale, tipărire ștampile, imprimarea tricourilor,
transfer de imprimări fotografice.

───────

(210) M 2020 06833 (111)174388
(151) 26/09/2020
(732) STOOL TECHNOLOGIES SRL,

STR. COTU MIC NR. 17, JUD.
TIMIS, LUGOJ, 305500, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Hephaesthus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Drone civile, drone cu cameră.
37. Întreținere și reparații de drone.

───────

(210) M 2020 06836 (111)173768
(151) 28/09/2020
(732) THEMA DECO & ROSES, STR.

SG. NICOLAE GRINDEANU
NR. 53, BL. E2, SC. A, ET. 4,
AP. 17, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

THEMA FLOWER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
01.01.01; 26.01.13

(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu flori și plante
ornamentale, servicii de comerț on-line cu flori
și plante ornamentale, organizare de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
on-line.

───────
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(210) M 2020 06839 (111)174338
(151) 28/09/2020
(732) INDEPENDENT CATANSUS

S.R.L., BULEVARDUL IULIU
MANIU, NR. 7, CORP I, BIROUL
NR. 2.11, COMPARTIMENT 1, ET.
2, SECTOR 6, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, ROMANIA

(540)

Prime Dent
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii oferite de o clinică dentară,
inclusiv servicii de asistenţă stomatologică,
cu activităţi specifice, cum sunt: tehnică
dentară, radiografii, implantologie, tratamente
stomatologice, evaluare medicală şi analize
specifice domeniului, servicii medicale.

───────

(210) M 2020 06844 (111)173965
(151) 28/09/2020
(732) ANIMA VISION. SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 288, BL. 32, SC.
A, ET. 4, AP. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANIMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea şi susţinerea de concerte.
42. Creare de site-uri pe internet.

───────

(210) M 2020 06851 (111)174159
(151) 28/09/2020
(732) MARIANA CLAUDIA VILSAN,

STR. CRINULUI NR, 101, SAT
MODELU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,
MODELU, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

MV MARIANA VILSAN
Scoala Make-up

În conformitate cu art.22 din Legea nr.
84/1998, republicată, solicitantul prin adresa nr.

1007326/15.03.2021 declară că nu invocă un drept
exclusiv asupra denumirii ŞCOALA MAKE-UP.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.11.07; 26.11.08;
26.11.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comercializare cu amănununtul a
produselor cosmetice, publicitate, administrarea
afacerilor cornerciale, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
organizarea şi susținerea de masterclass
(cursuri) în domeniul make-up, servicii de
model pentru artiști, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, fotografie,
instruire practică, pictură pe față, organizarea și
susținerea de seminarii.
44. Servicii de consultanță în domeniul
machiajului, servicii de consultanță privind
machiajul oferite online, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în
față, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
machiaj, servicii de machiaj profesional, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
cosmetic.

───────
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(210) M 2020 06857 (111)174043
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI S.A., STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANA - Consultantul
tau digital UNIQA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06866 (111)174079
(151) 28/09/2020
(732) BIOTOP ENERGY SRL, ALEEA

TUDOR NECULAI NR. 161,
CAMERA 2, BLOC 1018, SC. D,
ETAJ 2, AP.10, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR.11 IUNIE NR.51, CLADIREA
VIVANDO, ET.1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Piscine Biotop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.03.10; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, activităţi de agenţii
de import-export, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, administrare în materie
de metode de vânzare, administrare în materie
de planificare a afacerilor, administrare şi
compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, afaceri
comerciale, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, compilare
computerizată a listelor cu clienţi, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
cordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, desfăşurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii şi concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informaţii comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoționale, efectuare de cercetări de
afaceri, efectuare de studii de piaţă,
efectuarea de estimări comerciale, efectuarea
de studii de marketing şi studii de
productivitate, elaborare de date statistice
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluări referitoare la aspecte comerciale,
servicii de gestiune a stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiţii şi concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstraţii în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare şi monitorizare
a vânzărilor şi a programelor promoţionale
de stimulare, organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea şi managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicitate,
publicitate online, publicitate şi marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
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administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate şi cercetare de piaţă, compilare
de date statistice pentru cercetarea ştiinţifică,
consultanţă privind cercetarea în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare şi cercetare
de piață, analiză şi cercetare de piaţă, servicii
de cercetare privind publicitatea, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de înot.
37. Întreținerea piscinelor, servicii de curăţare
igienică a piscinelor, servicii de curățare a
piscinelor, construcţie de complexuri cu piscine
de înot.

───────

(210) M 2020 06868 (111)173769
(151) 01/10/2020
(732) SC HERBAGETICA SRL,

STR. FLORILOR NR.1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRAŞOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA TIROFIX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.10; 24.09.05; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (R36/G86/
B166), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06872 (111)173770
(151) 28/09/2020
(732) PRO TOOLS CONSULT SRL,

ALEEA DALIEI NR.28, BL.127,
SC.A, AP.19, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Professional tools consult
În conformitate cu art.22 din Legea nr.

84/1998, republicată, solicitantul/mandatarul în
scrisoarea de răspuns nr. 1007758/18.03.2021

declară că nu invocă un drept exclusiv
asupra denumirii PROFESSIONAL.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
26.04.18

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a unor
piese, maşini, unelte şi echipamente acţionate
manual sau electric (cu excepţia transportului)
în magazine specializate sau online, servicii de
agenţii de import-export de piese, maşini, unelte
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şi echipamente acţionate manual sau electric,
administrarea vânzărilor.

───────

(210) M 2020 06875 (111)173761
(151) 28/09/2020
(732) SC UNIVERS FRACTAL SRL,

STR. POIANA CU ALUNI NR.6,
BL. 17, SC.3, AP.89, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022875, ROMANIA

(540)

UNIVERS FRACTAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Managementul resurselor umane,
consultanță pentru management corporativ,
management de afaceri comerciale,
management computerizat de birouri,
managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul societății (pentru
terți), consultanță privind managementul
marketingului, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul comercial, asistență
privind managementul afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
în managementul afacerilor, managementul
resurselor de personal, managementul
proiectelor de afaceri, managementul relației
cu clienții, managementul și administrarea
afacerilor, consultanță în materie de
management, management în procesele de
afaceri, asistență în materie de management,
analiza evaluării privind managementul
afacerilor, consultanță referitoare la
managementul comercial, asistență comercială
în managementul afacerilor, consultanță
referitoare la managementul afacerilor,
consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
riscului (afaceri), asistență privind
managementul activităților comerciale, consiliere
în domeniul managementului afacerilor,
asistență în domeniul managementului
corporatist, servicii de management al riscului
afacerilor, management de personal din
domeniul vânzărilor, management de personal
din domeniul marketingului, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru

firme comerciale, prelucrare de date,
sistematizare și management, analiza sistemelor
de management al afacerilor, furnizare de
informații privind managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor, managementul
computerizat al afacerii (pentru terți), asistență
și consultanță privind managementul afacerilor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, managementul proiectelor de
afaceri (pentru terți), servicii de analiză
în managementul afacerilor, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în materie
de management al afacerilor, asistență
în materie de management privind
afacerile, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de
consultanță privind managementul riscurilor
comerciale, managementul întreprinderilor,
inclusiv consultanță privind aspectele
demografice, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, servicii de
consultanță (comercială) privind managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, organizarea și
managementul afacerilor, inclusiv administrarea
personalului, consultanță și informații
privind managementul afacerilor comerciale,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, furnizare de informații computerizate
privind managementul afacerilor, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale, servicii
de consultanță și de management al
afacerilor, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
și consiliere în managementul afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, servicii de
examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de consultanță în materie
de management al afacerilor, servicii de
consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi industriale, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor și
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operațiile comerciale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
managementul afacerilor și consultanță în
materie de organizare a întreprinderii, servicii
de consultanță privind managementul afacerilor
în domeniul tehnologiei informațiilor, asistență
și consultații în legătură cu organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în materie de organizare și management al
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii de consultanță
în afaceri privind implementarea de sisteme
de management al calității, servicii prestate
de o agenție de descoperire de talente
(managementul afacerilor pentru artiști).
41. Educație, educație și instruire, cercetare
în domeniul educației, consultanță profesională
referitoare la educație, informații în materie de
educație, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, servicii de consultanță în domeniul
educației, organizare de întâlniri pe teme de
educație (instruire), organizare de seminarii pe
teme de educație, servicii de consiliere în
materie de educație, furnizare de informații
în materie de educație, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
organizare de examinări și teste în domeniul
educației, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul educației, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, asigurare de
testări și evaluări în domeniul educației, furnizate
prin intermediul calculatorului, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, furnizare de
informații și întocmire de rapoarte privind
progresul, cu privire la educație și instruire,
informații în domeniul educației, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, publicare de fișe informative,
publicare de lucrări științifice, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare
de materiale didactice, publicare de materiale

didactice educative, publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, publicare de materiale tipărite
în format electronic, altele decât cele publicitare,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare de
materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare de
recenzii, publicare de texte educative, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
formare în domeniul managementului,
servicii de formare în management
(instruire), servicii educative în domeniul
managementului, pregătire profesională în
domeniul managementului (instruire), cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
servicii de pregătire în domeniul managementul
proiectelor, servicii educative informatizate în
domeniul managementului afacerilor, servicii de
instruire în domeniul managementului afacerilor,
servicii educative pentru adulți în domeniul
managementului, servicii de instruire în domeniul
consultanței în management, instruire și
pregătire în management, industrie și tehnologia
informației, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
managementului general, servicii de consultanță
pentru pregătire profesională în domeniul
managementului, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, programe educaționale și de
instruire în domeniul managementului riscului,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii educaționale și de instruire cu privire
la managementul afacerilor, elaborarea de
materiale didactice distribuite la prelegerile în
domeniul managementului, furnizare de cursuri
de instruire cu privire la managementul în
afaceri, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul tehnologiei informațiilor,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului și
managementului.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de proiectare, servicii IT, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
cercetare în domeniul inteligenței artificiale,
cercetare în domeniul tehnologiei informației,
cercetare privind tehnicile de telecomunicații,
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cercetare privind prelucrarea de date,
cercetare privind automatizarea computerizată a
proceselor administrative, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, creare
de platforme informatice pentru terți, dezvoltare
de sisteme computerizate, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, exploatare de date
informatice, furnizarea de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software, de
sisteme și de rețele de calculatoare, furnizori
de servicii externalizate în domeniul tehnologiei
informației, gestionarea serviciilor informatice
(ITSM), integrare de sisteme informatice și rețele
de calculatoare, managementul proiectelor IT,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, proiectare și dezvoltare
de sisteme informatice, proiectare, creare și
programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare
și dezvoltare de sisteme de procesare de
date, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, realizare
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, servicii de cercetare informatică,
servicii de configurare a rețelelor informatice,
servicii informatice de analiză de date,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, servicii de proiectare și programare
informatică, studii de analiză comparată
referitoare la eficiența sistemelor informatice,
managementul proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (EDP),
proiectare de sisteme informaționale în domeniul
managementului, proiectare și dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri
de e-business, blockchain ca serviciu (BaaS),
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
stocare de date folosind tehnologia blockchain.

───────

(210) M 2020 06876 (111)174176
(151) 15/10/2020
(732) SC MULTI CONTRAST DESIGN

SRL, STR. PROGRESULUI NR.
16, JUDEȚUL PRAHOVA, BAICOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

MedClyn

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Plăci compozite antibacteriene cu fibră de
sticlă pentru placare pereți și tavane.
37. Servicii de placare pereți și tavane cu plăci
compozite antibacteriene.

───────
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(210) M 2020 06880 (111)173989
(151) 28/09/2020
(732) S.C. CLINICA PROMED S.R.L.,

STR. DE MIJLOC NR. 132,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500069, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Clinica Promed Brasov

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.11

(591) Culori revendicate:turcoaz (RAL=5018)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────

(210) M 2020 06890 (111)173771
(151) 29/09/2020
(732) HOLROM MANAGEMENT

RENEWABLE SRL, STR.
CAREIULUI, NR. 11, JUDETUL
SATU-MARE, VETIS, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

ThoSay

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.01;
03.02.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, insigne din metale preţioase, cutii
din metale preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări
realizate din textile brodate (bijuterii), broşe
(bijuterii), busturi din metale preţioase, lanţuri
(bijuterii), pandantive pentru brelocuri, cleme
pentru bijuterii, butoni de cămaşă, ace bijuterii
pentru pălării, diamante, cercei, bijuterii din
fildeş, bijuterii din chihlimbar, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii
de bijuterii, furnituri de bijuterii, medalioane
(bijuterii), perle realizate din ambroid (chihlimbar
presat), perle (bijuterii), ace (bijuterii), inele
(bijuterii), bijuterii pentru pantofi, agrafe de
cravată, ace de cravată, ceasuri, ceasuri de
mână.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, anumite servicii de
proiectare, de exemplu, proiectare industrială,
proiectare de software și sisteme de computer,
design interior, design de ambalaje, design de
arte grafice, design de rochii, design de bijuterii,
servicii de design vestimentar.

───────
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(210) M 2020 06892 (111)174116
(151) 29/09/2020
(732) ALBALACT S.A., COMUNA

GALDA DE JOS, DN1,
KM.392+600, JUD. ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(540)

ZUZU I love Kefir

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.09.01

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
348C), roșu (Pantone 185C), albastru
(Pantone 2748C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Lapte și produse lactate.
───────

(210) M 2020 06893 (111)174263
(151) 29/09/2020
(732) MARIUS MATES, STR.

BUCURESTII NOI NR. 20-28 , AP
18, ETAJ 2, BUCURESTI, 012361,
ROMANIA

(540)

ANIDELICEU.RO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06894 (111)173772
(151) 29/09/2020
(732) SC NEW CONCEPT LIVING SRL,

CALEA DUMBRĂVII, 54A, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

DaVinci HOMES

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
2768 C), albastru închis (Reflex Blue
C), albastru deschis (Pantone 2935 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, afaceri imobiliare, agenții imobiliare
(servicii imobiliare), servicii imobiliare,
administrare de investiții, gestiunea investițiilor.

───────
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(210) M 2020 06895 (111)174292
(151) 29/09/2020
(732) GABRIEL-DANIEL LASZLO, STR.

FABRICII NR. 72, JUDEŢ SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

COVIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 06896 (111)174258
(151) 29/09/2020
(732) DGH LOG & SPED SRL, SPLAIUL

UNIRII NR. 16, ET. 10, CAMERA
1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

dGh log & sped

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de transportator (expeditor) de
mărfuri, servicii de agenţie de transport
(expediere), servicii de agenţie de transport,
transportul de mărfuri, transport.

───────

(210) M 2020 06897 (111)174261
(151) 29/09/2020
(732) PREPINO APP SRL, PIAŢA

TIMOTEI CIPARIU NR. 9, AP.67,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

Prepino

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, programe de
calculator, descărcabile.
43. Informaţii şi consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.

───────
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(210) M 2020 06898 (111)174188
(151) 29/09/2020
(732) FLORIN LUCA, STR. SALCIEI

NR. 25, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, SAT OSTRATU,
ILFOV, ROMANIA
ANA-MARY LUCA, STR. SALCIEI
NR. 25, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, SAT OSTRATU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ROMANIA, O SARBATOARE!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06900 (111)174284
(151) 29/09/2020
(732) SC AV SOUND COMPANY SRL,

STR. ACVILA NR. 41, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050862, ROMANIA

(540)

U UNDERLINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.11; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,

cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 06901 (111)173573
(151) 29/09/2020
(732) MILENIUM SRL, STR. HARGHITA

NR. 9, SC. B, AP. 1, JUDEȚUL
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

(740) Weizmann Ariana & Partners
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OM BUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț și regruparea în avantajul
terţilor a băuturilor alcoolice şi anume vinuri
și băuturi spirtoase, precum și a băuturilor
nealcoolice şi anume vinuri nealcoolice, must
de struguri şi cidru non-alcoolic (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazinele en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata a produselor menționate
anterior, prezentarea mărfurilor în medii de
comunicare, pentru comerțul cu amănuntul,
servicii de comerț prin intermediul magazinelor,
magazinelor on-line, servicii de publicitate,
marketing și promovare, realizarea de reclame,
târguri şi expoziţii cu caracter publicitar şi
comercial, difuzare de anunțuri publicitare,
publicitate online, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produsele mai sus amintite, servicii
de agenții de import și export.
39. Servicii de îmbuteliere, ambalare, depozitare
şi livrare de vinuri şi băuturi spirtoase.

───────

(210) M 2020 06912 (111)174360
(151) 29/09/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NEO BLUE CLICK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 06914 (111)173597
(151) 29/09/2020
(732) ROBERT-CONSTANTIN SARBU,

STR. FIZICIENILOR NR. 18,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

bossmag.ro Best
Offer Smart Shopping

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.01.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
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și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, agenții de import-export, analiză
de preț, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
consultanță privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, comandă computerizată
de stoc, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lubrifianți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fire de tricotat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de protecție acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de igienă pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare

cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seifuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electrice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul de cărucioare
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale de artă, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de congelare, servicii
de vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu arme, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de litieră pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire
de tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de șelărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru

silvicultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru horticultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru agricultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cacao, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu așternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de feronerie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lubrifianți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații sanitare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1470

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
radiatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de alimentare cu apă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole utilizate împreună cu
tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate medicale, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la piese
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărarea
de servicii de telecomunicații, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărarea de servicii de divertisment,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite ale
terților pentru cumpărare de conținut media,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu arme, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume cu

privire la cosmetice, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații privind bunurile de larg
consum, intermedierea de contacte comerciale
și economice, intermedierea contractelor
de cumpărare și vânzare pentru terți,
managementul întreprinderilor industriale și
comerciale pentru dotarea acestora cu articole
de birou, intermediere de contracte, pentru alte
persoane, pentru prestarea de servicii, informare
și consultanță cu privire la comerțul exterior,
organizare de cumpărări colective, organizare de
abonamente la pachete media, organizare de
abonamente la mijloace de informare, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
administrativă a reclamațiilor în perioada de
garanție, organizare și coordonare de piețe de
vechituri, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, producție de programe
de teleshopping, servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comandă în contul terților,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de aprovizionare (achiziții) cu articole
de birou pentru terți, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de achiziții, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, servicii de agenții de import și export,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de telemarketing, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, vânzare
prin licitație publică, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, administrare
în materie de activități de marketing, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
analize publicitare, campanii de marketing,
compilare de anunțuri publicitare, dezvoltare de
campanii promoționale, compilare, producție și
diseminare de material publicitar, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, intermediere publicitară,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, marketing de produse,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
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promovarea vânzărilor, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, mostre de
produse, marketing pe internet, pregătire de
campanii publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
de afaceri, administrarea magazinelor.

───────

(210) M 2020 06917 (111)174215
(151) 29/09/2020
(732) PROMERCO IMPORT EXPORT

S.R.L., STR. GENERAL IOAN
CULCER NR. 6, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Dr Joseppe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Măști chirurgicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de uz chirurgical, măști
medicale.

───────

(210) M 2020 06928 (111)173546
(151) 06/10/2020
(732) MARE SAILING SRL, STR.

VRANCEA NR.13, COMUNA
BURILA MARE, JUD. MEHEDINŢI,
SAT VRANCEA, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FĂGETULUI NR.144, BL.ST2,
SC.B, AP.46, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MARE SAILING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 29.01.04

(591) Culori revendicate:bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor în magazine
specializate şi online a ambarcaţiunilor navale şi
a pieselor de schimb pentru acestea (cu excepţia
transportului).
37. Servicii de întreţinere, service şi reparare
ambarcaţiuni.

───────
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(210) M 2020 06933 (111)173773
(151) 30/09/2020
(732) RUIAN BRILLO IMPORT

AND EXPORT TRADE
CO.,LTD, FI.5,NO.6,YOUDIAN
SOUTH ROAD,TING TEN
VILLAGE,TINGTIAN STREET,,
RUIAN, CHINA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Brillo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât

unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
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împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de uz
casnic, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și
alte produse pentru acoperirea pardoselilor
existente, tapete murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și

semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 06935 (111)173980
(151) 30/09/2020
(732) LUCICOSM S.R.L., STR.

STATIUNII NR. 2, BLOC C6, SC.
A, AP. 1, JUDEȚUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

LUCICOSM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de recrutare și plasare a forței de muncă,
consultanță privind plasarea forței de muncă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare persoane
și animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, saloane de coafură,
saloane de frumusețe, saloane de bronzare,
saloane de tatuaj, saloane de îngrijire a pielii.

───────

(210) M 2020 06936 (111)173978
(151) 30/09/2020
(732) RĂZVAN-COSMIN STRATON,

STR. STAȚIUNII NR. 2, BL. C6,
SC. A, AP. 1, JUDEȚUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

DENDIȘ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar.

───────

(210) M 2020 06937 (111)173774
(151) 30/09/2020
(732) SC VITA LINE SPORT SRL,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 89, R18/B/66, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410203, BIHOR,
ROMANIA

(540)

benefit NUTRITION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5.  Suplimente alimentare de uz medical pentru
oameni și animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28.  Articole de gimnastică și sport.

───────

(210) M 2020 06938 (111)173775
(151) 30/09/2020
(732) ASOCIAȚIA INTERNATIONAL

ADVERTISING ASSOCIATION ,
CALEA VICTORIEI NR. 126, ET. 3,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010094,
ROMANIA

(540)

C4B
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
seminariilor, organizarea şi susţinerea
seminariilor (instruire), informaţii referitoare la
educaţie, servicii educaţionale, organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea expoziţiilor în scop
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cultural sau educaţional, prezentarea de
reprezentaţii live, producerea spectacolelor,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, compunerea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii de agenţii de bilete
(divertisment).

───────

(210) M 2020 06939 (111)173776
(151) 30/09/2020
(732) ASOCIAȚIA INTERNATIONAL

ADVERTISING ASSOCIATION ,
CALEA VICTORIEI NR. 126, ET. 3,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010094,
ROMANIA

(540)

creativity4better
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
seminariilor, organizarea şi susţinerea
seminariilor (instruire), informaţii referitoare la
educaţie, servicii educaţionale, organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea expoziţiilor în scop
cultural sau educaţional, prezentarea de
reprezentaţii live, producerea spectacolelor,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, compunerea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii de agenţii de bilete
(divertisment).

───────

(210) M 2020 06940 (111)173777
(151) 30/09/2020
(732) ASOCIAȚIA INTERNATIONAL

ADVERTISING ASSOCIATION,
CALEA VICTORIEI NR. 126, ET. 3,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010094,
ROMANIA

(540)

creativityforbetter

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, organizarea și
susținerea conferințelor, organizarea și
susținerea congreselor, organizarea și
susținerea seminarilor, organizarea și susținerea
seminarilor (instruire), informații referitoare la
educație, servicii educaționale, organizarea
expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, organizarea expozițiilor în scop
cultural sau educațional, prezentarea de
reprezentații live, producerea spectacolelor,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, compunerea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii de agenții de bilete
(divertisment).

───────

(210) M 2020 06947 (111)173622
(151) 30/09/2020
(732) S.C. WISE PAVAJE SRL, STR.

CAZANESTI NR. 204, JUDETUL
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

WISE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 2035

C), gri (Pantone 2334 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Sisteme de pavaje din beton vibropresat și
anume: pavele din beton, borduri din beton,
rigole, capace pentru rigole, elemente pentru
camine de canalizare nemetalice, jardiniere din
beton.

───────
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(210) M 2020 06951 (111)174031
(151) 30/09/2020
(732) DRAGOS-ANDREI GHEORGHE,

ALE. POIANA SIBIULUI NR. 2,
BL. MC2, SC.A, ET.7, APART.
79, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Man's Universe -pour rebels-

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte de sport (care nu
include mănușile de golf), articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), încălțăminte
de plajă și sandale, costume de baie, costume
de plajă.
35. Servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii de

publicitate, marketing și promovare, servicii de
comenzi online.

───────

(210) M 2020 06956 (111)173634
(151) 30/09/2020
(732) SECURITY M-BOX SRL, STR.

CONSTANTIN BRANCOVEANU,
NR. 91, AP. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, 300217, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROU 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040171, ROMANIA

(540)

S.C. "SECURITY M-BOX"
S.R.L. SECURITY M BOX

(531) Clasificare Viena: 21.03.23; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru, roşu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────
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(210) M 2020 06959 (111)173778
(151) 30/09/2020
(732) MARIAN VALENTIN CIMPOERU,

STR ISTRIEI NR 30, BL41, AP 6,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031941,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, BIROU
A5, SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040171,
ROMANIA

(540)

STRAIGHT LINE Garage

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.03.01

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, reparații de automobile, reparații
și întreținere de automobile.
41. Producție de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive.

───────

(210) M 2020 06966 (111)173963
(151) 30/09/2020
(732) ADRIANA SARU, BD. BASARABIA

NR. 116, BL. L13B, SC. 1, ET. 4,
AP. 12, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIUS SORIN SARU, BD.
BASARABIA NR. 116, BL. L13B,
SC. 1, ET. 4, AP. 12, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
Consilier Proprietate Industriala, BD.
DECEBAL NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET.
3, AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DVS DENTAL VOCATION
STUDIO passion for details

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.15;
02.09.10; 26.03.01; 26.11.02; 26.11.09;
26.04.04; 26.04.05

(591) Culori revendicate:negru, gri, mov,
verde, bleu, turcoaz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii ale clinicilor medicale, servicii
prestate de medici, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de stomatologie,
servicii de stomatologie estetică, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii de igienă
dentară, servicii de igienă şi frumusețe pentru
oameni, servicii oferite de clinici dentare.

───────
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(210) M 2020 06972 (111)173779
(151) 30/09/2020
(732) VAIDA MIRCEA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ, STR. MUNCII
NR.10, JUD. MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430391, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Comfort VM

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.07;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

(591) Culori revendicate:auiu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Paturi/culcușuri pentru animale.

───────

(210) M 2020 06973 (111)174231
(151) 30/09/2020
(732) S.C. PRO DEVELOPMENT S.R.L.,

CALEA REPUBLICII NR. 129A,
CAMERA 3, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL , STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PRO DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.07; 26.11.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
imobiliare, servicii imobiliare privind achiziția
de proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii
imobiliare privind achiziția de terenuri pentru
închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, agenții imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
asistență în materie de achiziții și interese
financiare în domeniul imobiliar, brokeraj
imobiliar, consultanță imobiliară, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, gestionarea
proprietăților (imobiliare), gestiunea proprietăților
comerciale, managementul proprietăților
imobiliare, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
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de proprietăți imobiliare, închiriere de centre
de afaceri, închiriere de săli de expoziție,
închirieri de locuințe (apartamente), servicii
imobiliare privind achizițiile imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru locații pentru
divertisment, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de investiții în
domeniul imobiliar (servicii financiare), servicii de
împrumuturi imobiliare.
37. Servicii de construcții, construcții și demolări
de clădiri, instalarea facilităților pentru spații
comerciale, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.

───────

(210) M 2020 06974 (111)174147
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06977 (111)174144
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

UN CÂNTEC NOU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06980 (111)174148
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

VIEȚI ÎN LUMINĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06982 (111)174145
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIS,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

DECUPAJ DIN REALITATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06984 (111)174359
(151) 30/09/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI NR.17, ETAJ 3,
BIROUL 306,SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

neo designed for
glo Classic Tobacco

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 10.01.25;
29.01.15

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis, arămiu, negru, alb, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 06985 (111)174146
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIS,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

AO NEWS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06987 (111)173780
(151) 01/10/2020
(732) CĂLIN RUS, STR. ARINILOR

NR.18, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

EINGREDIENTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, activități de transmitere prin
intermediul internetului.

───────
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(210) M 2020 06994 (111)173983
(151) 01/10/2020
(732) ÎNGHEŢATĂ DE LA MOŞU

SRL, SAT DUMBRĂVENI NR.
1122, JUD. SUCEAVA, COMUNA
DUMBRĂVENI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Coliba COCOSTÂRCULUI

(531) Clasificare Viena: 03.07.07; 26.01.04;
26.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
gri, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni).

───────

(210) M 2020 06996 (111)173782
(151) 01/10/2020
(732) BERGENBIER S.A., ȘOSEAUA

BUCUREȘTI NORD, NR.10,
CLĂDIREA O1, ETAJ 5, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

Bergenbier

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
06.01.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager, bere
de tip porter și bere de tip ale, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe și sucuri din fructe, siropuri și alte produse
nealcoolice pentru prepararea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 07007 (111)173783
(151) 01/10/2020
(732) ELVIS-FLORIN SAVA, DRUMUL

BISERICII NR. 48, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AUTOCLAIMS PROPERTY
AUTO RISK MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.03.02

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, închirierea timpului
publicitar, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
oferirea de informaţii comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), relaţii publice.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
brokeraj financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), subscrierea
asigurărilor de incendiu, subscrierea asigurărilor
de sănătate, brokeraj de asigurări, subscrierea
asigurărilor, consultanță în asigurări, oferirea de
informaţii în domeniul asigurărilor, subscrierea
asigurărilor de viață, subscrierea asigurărilor
maritime, servicii de fonduri de pensii private,
evaluarea costurilor de reparaţie (evaluare
financiară).
45. Cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice.

───────

(210) M 2020 07010 (111)173645
(151) 01/10/2020
(732) Senzora B.V., MUNSTERSTRAAT

2 A, DEVENTER, 7418 EV, TARILE
DE JOS

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KLOK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, detergenți, alții decât cu
utilizare în procesele de fabricație și în scopuri
medicale.

───────

(210) M 2020 07012 (111)173594
(151) 01/10/2020
(732) MARIN PANTEA, STR.

MOLIDULUI, NR. 26, JUDEŢ
SUCEAVA, STULPICANI, 727505,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Pelinata lu' Pantea
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33.  Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────
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(210) M 2020 07014 (111)173784
(151) 01/10/2020
(732) ANDREIA IRINA SOFRON, SOLD.

ION COMAN NR. 69, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) KEYPI -API SRL, STR. TURDA 127,
BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MXM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii specifice unei formații muzicale
(divertisment), servicii oferite de o
formație muzicală, divertisment, susținerea de
concerte, reprezentații artistice, organizarea de
evenimente cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, activități şi proiecte culturale,
sociale, recreative, umanitare cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, ateliere organizate
în scopuri culturale şi educative, producţia de
emisiuni de radio şi televiziune.

───────

(210) M 2020 07015 (111)173648
(151) 01/10/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Inc., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100, DE,
WILMINGTON, 19808-1674,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LOVE THE NOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/

ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2020 07016 (111)173647
(151) 01/10/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Inc., 251 LITTLE FALLS
DRIVE, SUITE 100, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PAUSE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.02

(591) Culori revendicate:gri, alb, indigo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2020 07020 (111)173535
(151) 01/10/2020
(732) MARCEL COJOC, BD. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 243, AP.
32, JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ
1, BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

WINEBOX
(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu răcitoare electrice pentru vin, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii din hârtie pentru cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu carduri
de cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ambalaje pentru cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pungi
din hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu felicitări (care însoțesc)
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii din carton pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dopuri de plută pentru recipiente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dopuri
din imitații de plută, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rafturi pentru vinuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pahare cu picior, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pahare de bere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pahare
de cocktail, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu pahare de coniac, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pahare
de lichior, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pahare de vin, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pahare de whisky,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
pahare (articole de masă), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi din porțelan
pentru pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi din piele pentru pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
frapiere pentru răcirea vinului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
sticlă de vin, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu țevi pentru tras vin din butoaie
(pipete), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gulere de picurare pentru vin, special
adaptate pentru a fi utilizate în jurul părții de
sus a sticlelor de vin pentru a opri picăturile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru sticle și pahare de vin
din metale prețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pungi de cadou, din
material textil, pentru vin, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu funde din material
textil pentru ambalarea cadourilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panglici
pentru ambalarea cadourilor, din material textil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brânzeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brânzeturi cu trufe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brânzeturi maturate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
conserve din carne de vânat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conserve de carne
de pasăre, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sosuri de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu praline de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată cu lichior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bomboane cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulciuri din ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iepurași de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi aromatizate
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ouă de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fondue din
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bere și produse de bere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
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nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi spirtoase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi aperitiv,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lichioruri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vin, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sake, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun și produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chibrituri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu răcitoare electrice pentru vin, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cutii din hârtie pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu carduri de cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ambalaje pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pungi din hârtie
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu felicitări (care însoțesc)
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii din carton pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dopuri de plută pentru recipiente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dopuri din imitații de plută, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi pentru vinuri (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ustensile
casnice și de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pahare cu
picior, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pahare de bere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pahare
de cocktail, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pahare de coniac, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pahare de lichior, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pahare de
vin, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pahare de whisky, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
pahare (articole de masă), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
din porțelan pentru pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
din piele pentru pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu frapiere pentru
răcirea vinului, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru sticlă de
vin, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu țevi pentru tras vin din butoaie
(pipete), servicii de vânzare cu amănuntul online

în legătură cu gulere de picurare pentru vin,
special adaptate pentru a fi utilizate în jurul
părții de sus a sticlelor de vin pentru a opri
picăturile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru sticle și
pahare de vin din metale prețioase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pungi de cadou, din material textil, pentru
vin, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu funde din material textil pentru
ambalarea cadourilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu panglici pentru
ambalarea cadourilor, din material textil, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brânzeturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brânzeturi cu trufe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brânzeturi maturate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu conserve din
carne de vânat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu conserve de carne de
pasăre, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sosuri de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu praline de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ciocolată cu lichior, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bomboane cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri din ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu iepurași de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
băuturi aromatizate cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu ouă
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fondue din ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bere și produse de bere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu băuturi spirtoase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
băuturi aperitiv, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lichioruri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sake, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu chibrituri.

───────
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(210) M 2020 07022 (111)173785
(151) 01/10/2020
(732) MARIUS-GABRIEL NAGARDU,

STR. PAJIȘTEI, NR. 30, BLOC
3, ETAJ 9, AP. 91, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DANIEL OTOPEANU, STR.
CERNĂUȚI, NR. 7, BLOC M10,
SC. 1, ETAJ 4, AP. 17, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

electric movement week

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07025 (111)174242
(151) 02/10/2020
(732) S.C. DEVEO MEDIA S.R.L.,

STR. TRAIAN NR. 9, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400040, CLUJ,
ROMANIA

(540)

AVENTURILE LUI
FRAM URSUL POLAR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Filme video descărcabile sau înregistrate,
filme cinematografice descărcabile sau
înregistrate, desene animate descărcabile sau
înregistrate.
16. Cărți, cărți ilustrate, cărți școlare, cărți
manuscrise, cărți educative.
28. Cărți (jocuri), jocuri.

───────

(210) M 2020 07028 (111)174361
(151) 02/10/2020
(732) S.C. MAGUAY COMPUTERS

S.R.L., STR. BRATULUI NR. 23,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020565,
ROMANIA

(540)

CloudBox MAGUAY
CLOUD SOLUTION

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.03;
26.03.05

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
137 C), albastru (Pantone 2748 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.

───────
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(210) M 2020 07029 (111)174239
(151) 05/10/2020
(732) S.C. MARY PROD 95 S.R.L., BLD.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 2,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Cofetăria Coroana

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.01.03; 26.01.18; 24.09.02; 25.01.05

(591) Culori revendicate:auriu, vișiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
șerbeturi și alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), sirop de
agave (îndulcitor natural), pastă de migdale,
produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiți/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, chifle dulci, burritos, pudră
de tort, cocă de tort/aluat de tort, glazură de
tort (glazurare), torturi/prăjituri, bomboane de
decor pentru tortura, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respirației, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite în
ciocolată, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie

pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr,
biscuiți sărați și uscați (crackers), sos de
merișoare (condiment), cremă de tartar de
uz culinar, crutoane, cremă din ouă și lapte,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
aluat, sosuri pentru salată, dulce de leche
(dulceață de lapte), esențe pentru produsele
alimentare, cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru băuturi, colțunași
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenți pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), turtă dulce,
golden syrup (sirop auriu), șroturi pentru consum
uman, halva, batoane de cereale bogate în
proteine, miere, sandvișuri de hot dog, înghețată,
gheață, naturală sau artificială, gheață pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai
cu gheață, gheață comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, clătite kimchi, lemn dulce (produse
de cofetărie), dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiți cu malt, marțipan, plăcinte
cu carne, alimente pe bază de ovăz, terci de
ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr de palmier,
clătite, paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtes
en croute (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, bomboane mentolate, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
praline, budinci, quiche (tartă), prăjituri de orez,
budincă de orez, gustări pe bază de orez,
sandvișuri, sosuri (condimente), biscuiți din orez,
sorbeturi (înghețate)/șerbeturi (înghețate), pâine
fără gluten, laksa, profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos, apă
de flori de portocal pentru scopuri culinare,
înghețate pe băț, nuga, dulciuri, tarte, băuturi
pe bază de ceai, vafe belgiene, iaurt înghețat
(produse de cofetărie înghețate).
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
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sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii ale agențiilor de publicitate și servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau
prin poștă, sau distribuirea de eșantioane,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, publicitate prin poștă, asistență
în managementul afacerilor, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, facturare, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), publicarea de texte publicitare,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzărilor
pentru terți, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, optimizarea traficului site-urilor web.
38. Transmiterea de mesaje de la o persoană
la alta și/sau punerea în legătură a unei
persoane cu alta (scris, auditiv, oral, vizual),
comunicații prin terminale de calculator,
permiterea unei persoane să vorbească
cu o alta, telecomunicații, transmiterea

cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor .
39. Transportul de produse (pâine, prăjituri,
patiserie, cofetărie) dintr-un loc în altul, servicii
de ambalare, depozitare de produse în depozite
sau alte clădiri pentru păstrare, distribuția de
produse de cofetărie, patiserie, pâine.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, fețe de masă, sticlărie, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, sculptură în alimente,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2020 07035 (111)173786
(151) 02/10/2020
(732) DECU LUMINITA CORNELIA, STR.

PIATA UNIRII NR. 8 C4/5, JUD
NEAMT, PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

PROSTATISYN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────
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(210) M 2020 07036 (111)173787
(151) 02/10/2020
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

SOS. KISELEFF NR. 10, SECTOR
1, BUCURESTI, 011346, ROMANIA

(540)

SIGURANȚA UNUI
TRAI MAI BUN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Magneți, materiale înregistrate, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice.
16. Produse de imprimerie, materiale imprimate.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii politice și anume:
servicii de reprezentare juridică, cercetări
juridice, organizarea de reuniuni politice cu scop
social, de protecție, de mediere, cluburi de
întâlniri.

───────

(210) M 2020 07037 (111)173788
(151) 02/10/2020
(732) Adobe Inc., 345 PARK AVENUE,

CA, SAN JOSE, 95110,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

A

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de consultanță în afaceri în
domeniile marketingului, publicității şi gestionării
experienței clienților, furnizarea de consultanță,
servicii de consiliere și informații tehnice în
domeniile marketingului și publicității digitale,
strategiei de afaceri digitale și desfășurării
afacerilor pe platforme de software de comerț
electronic pentru calculator, consultanță în
organizare și management de afaceri, servicii
de optimizare a afacerilor, și anume, consultanță
în managementul afacerilor în legătură cu
strategia, marketingul, vânzările și operarea
cu utilizarea modelelor analitice și statistice
pentru înțelegerea și prezicerea consumatorilor,
afacerilor și a tendințelor și acțiunilor pieței,
furnizarea de servicii de informaţii pentru
afaceri, furnizarea de servicii de informații pentru
clienți în domeniul analizei campaniilor de
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în publicitate și marketing, și anume, furnizare
de servicii de publicitate și marketing pentru
prognoză, gestionare, monitorizare și optimizare
a performanței campaniilor de publicitate și
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marketing, analiza datelor de afaceri, cercetări
de piață și analize de afaceri, servicii de
analiză statistică și raportare în scopuri
comerciale, furnizarea de servicii de marketing
și publicitate comercială pentru întreprinderi cu
volume mari de date care trebuie valorificate
pentru recomandări inteligente și avantaje
decizionale prin știința datelor, și anume
inteligența artificială (AI), tehnologii și algoritmi
de învățare automată și învățare profundă,
gestionarea computerizată a bazelor de date,
colectarea, raportarea, analiza și integrarea
datelor referitoare la utilizarea site-urilor web și a
aplicațiilor altora, utilizarea altor date din diverse
surse și eficacitatea campaniilor de publicitate și
marketing, efectuarea de anchete de cercetare
de afaceri și de piață, pregătirea electronică a
rapoartelor de afaceri referitoare la satisfacția
și atitudinea clienților și angajaților, climatul
organizațional sau eficacitatea și utilizarea site-
urilor web, proiectarea și cercetarea sondajelor
în domeniul campaniilor și analizei de publicitate
și marketing.
42. Servicii de calculatoare, și anume, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), proiectare de software de calculator,
consultare de software de calculator și servicii
de furnizor de găzduire în cloud, oferind software
pentru publicitate digitală și marketing, analize,
comerț electronic și managementul experienței
clienților, servicii de consultanță informatică în
domeniul proiectării, implementării și utilizării
sistemelor software pentru calculator de comerț
electronic pentru terți, software ca serviciu
(SaaS), și anume, furnizarea de software pentru
crearea, prognozarea, executarea, gestionarea,
monitorizarea, urmărirea, testarea și optimizarea
performanței și eficacității campaniilor de
publicitate digitală și marketing pe mai
multe canale, inclusiv site-uri web, rețele
sociale, video online , site-uri web mobile,
aplicații mobile, dispozitive mobile, TV, e-
mail, afișare și publicitate de căutare, software
ca serviciu (SaaS), și anume, furnizarea de
software pentru gestionarea activelor digitale
și gestionarea conținutului web, software ca
serviciu (SaaS), și anume, furnizarea de
software pentru utilizare în gestionarea călătoriei
și experienței clienților, software ca serviciu
(SaaS), și anume furnizarea de software
pentru măsurarea, segmentarea și analiza
audienței online, software ca serviciu (SaaS),
și anume furnizarea de software în domeniul
analizei web care colectează, gestionează,
integrează, analizează, monitorizează și
urmărește activitatea vizitatorilor site-ului web
în scopul îmbunătățirii experiențelor online și

optimizării performanței și eficacității campanii și
site-urilor de publicitate și marketing atât online,
cât și offline, software ca serviciu (SaaS), și
anume, furnizarea de software de automatizare a
marketingului, software de marketing omnicanal,
software de generare a ghidarii și software
pentru marketing bazat pe cont, software ca
serviciu (SaaS) și anume furnizarea de software
de calculator pentru a permite utilizatorilor să
efectueze tranzacții electronice de afaceri în
domeniul comerțului electronic, furnizarea de
software online, care nu poate fi descărcat,
pentru servicii de publicitate tv bazate pe date,
platforma ca serviciu (PaaS) cu platforme de
software de calculator pentru depozitarea și
gestionarea datelor, colectarea datelor, analiza
datelor, raportare, segmentare, vizualizare și
prezentare a datelor, platforma ca serviciu
(PaaS) cu platforme de software de calculator
pentru recuperarea, urmărirea, analiza, afișarea,
vizualizarea, optimizarea, testarea, măsurarea
și gestionarea datelor clienților, platformă ca
serviciu (PaaS) cu platforme software de
calculator pentru analiza clienților, platforma ca
serviciu (PaaS), și anume, o platformă pe partea
cererii (DSP) pentru planificarea, cumpărarea,
măsurarea și optimizarea publicității, software
ca serviciu (SaaS) care conține software pentru
un cadru de servicii de informatii bazate pe
știința datelor folosind inteligența artificială (AI)
și învățarea automată pentru îmbunătățirea
experiențelor digitale în domeniile gestionării
experienței clienților și livrării de marketing
și publicitate, furnizarea de software online
care nu poate fi descărcat folosind știința
datelor, și anume, inteligență artificială (AI),
învățare automată, învățare profundă, învățare
statistică și exploatarea datelor, pentru predicție
contextuală, personalizare, analize predictive,
modelare predictivă, vizualizare și informatii
de afaceri (business intelligence), servicii de
furnizor de servicii de aplicații (ASP) cu software
de interfață de programare a aplicațiilor (API)
pentru construirea, crearea și dezvoltarea de
publicitate digitală și marketing, analize, comerț
electronic și aplicații și integrări de gestionare
a experienței clienților, furnizor de servicii de
aplicații (ASP), și anume, găzduire, gestionare,
dezvoltare, analiză și întreținere de aplicații,
software și site-uri web ale tertilor în domeniile
publicității, marketingului, analizei, comerțului
electronic și gestionării experienței clienților,
servicii de furnizor de servicii de aplicații (ASP)
cu software de calculator pentru utilizare la
crearea, proiectarea, construirea, publicarea
și gestionarea site-urilor web, furnizor de
servicii de aplicații (ASP), și anume furnizarea
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de software și instrumente de dezvoltare
software utilizate pentru a crea și livra conținut
video, multimedia, publicitar, de marketing și
promoțional prin internet, rețele de calculatoare,
alte rețele de telecomunicații și dispozitive de
comunicații mobile, software ca serviciu (SaaS),
și anume, furnizarea de software pentru crearea,
gestionarea, livrarea, publicarea și distribuirea
de conținut publicitar mobil, web și digital,
pe mai multe canale, software ca serviciu
(SaaS), și anume, furnizarea de software pentru
gestionarea, colectarea, integrarea, raportarea,
analiza, vizualizarea, indexarea, filtrarea și
partajarea unei largi varietăți de date și
informații privind comportamentul vizitatorilor
site-ului web în domeniul optimizării afacerii
online, software ca serviciu (SaaS), și anume,
furnizarea de software pentru utilizare în
managementul marketingului de căutare, și
anume, software care gestionează, colectează,
integrează, analizează, raportează și urmărește
rezultatele căutării pe internet și o mare
varietate de date și informații referitoare la
activitatea utilizatorului pe site-uri web, servicii
de exploatare de date, servicii de calculatoare,
și anume, furnizarea de informații tehnice și
servicii de consultanță în domeniul software-
ului de calculator și cloud computing, furnizarea
de servicii de asistență tehnică sub formă
de depanare în domeniul software-ului de
computer și cloud computing, servicii de
asistență tehnică în înființarea magazinelor
de comerț electronic, și anume, depanarea
implementării și utilizării sistemelor software
de comerț electronic pentru calculator și
proiectarea paginilor de start și a site-urilor
web, cercetare, proiectare și dezvoltare de
software de calculator, întreținere, actualizare și
închiriere de software de calculator, programare
pe calculator.

───────

(210) M 2020 07047 (111)173789
(151) 02/10/2020
(732) COROAMA OTILIA VALERICA,

SAT PARTA NR.674, JUDEȚUL
TIMIȘ, COMUNA PARTA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR.33, AP.07, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

La Otilia Dacă exigența
cere proaspăt, existăm noi

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 08.03.08;
05.03.17; 25.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben, alb,
negru, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Produse lactate, produse lactate şi
înlocuitori, deserturi preparate din produse
lactate, creme tartinabile pe bază de lactate,
produse lactate tartinabile, deserturi reci din
produse lactate, brânză rasă, brânză albă,
brânză de oaie, amestecuri de brânză, creme de
brânză, brânză cu mucegai, brânză cancoillotte,
brânză cheddar, brânză quark, înlocuitori de
brânză, creme tartinabile pe bază de brânză
(sosuri de brânză), brânză cu ierburi, brânză
scursă, brânză tartinabilă, praf de brânză, iaurt,
iaurturi cremoase, iaurturi aromate, iaurt de
băut, iaurt de soia, iaurturi de băut, deserturi
din iaurt, iaurt preparat din lapte de capră,
băuturi pe bază de iaurt, preparate pentru
fabricarea iaurtului, smântână (produse lactate),
băuturi pe bază de produse lactate, frișcă
artificială (înlocuitori pentru produse lactate),
brânză prelucrată, brânză topită, înălbitori pentru
băuturi (lactate), praf de frișcă (produse lactate),
produse tartinabile lactate cu conținut redus de
grăsimi.

───────
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(210) M 2020 07049 (111)173638
(151) 02/10/2020
(732) POLISANO PHARMACEUTICALS

SA, ȘOS. ALBA IULIA, NR. 156,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE
NR.51, SC. A, ET.1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ONCOFREE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare, remedii naturale și
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 07050 (111)173637
(151) 02/10/2020
(732) POLISANO PHARMACEUTICALS

SA, ȘOS. ALBA IULIA NR. 156,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE
NR.51, SC. A, ET.1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRIMUMED

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare, remedii naturale și
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 07053 (111)173790
(151) 02/10/2020
(732) UNIVERS ENCICLOPEDIC BOOKS

SRL, STR. LUIGI CAZZAVILLAN
NR. 17, PARTER, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Univers Enciclopedic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Tipărituri, cărți, produse de imprimerie,
publicații (periodice) imprimate.

───────

(210) M 2020 07057 (111)173791
(151) 02/10/2020
(732) LIVE STREAMING PROVIDER,

STR. ROVINARI, NR. 35, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

MK STUDIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.16

(591) Culori revendicate:GRI (HEX #363435),
galben (HEX #D9C367, #786E49,
#A49557, #C5B161)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare a
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afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru manechine,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenți,
administrare de birouri de afaceri pentru terți,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, administrarea societăților comerciale
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în administrarea afacerilor în domeniul
francizelor, asistență în afaceri, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicații,
abonament la un pachet media de informații,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), actualizarea informațiilor publicitare într-
o bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare în materie de activități de
marketing, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, căutare de sponsorizare,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de broșuri publicitare, crearea materialului
publicitar, furnizare de informații de marketing în
afaceri, intermediere de contracte de publicitate
și promovare pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
furnizare de servicii publicitare, întocmire de
reclame, planificare de strategii de marketing,
plasare de reclame.
38. Furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, servicii
de telecomunicații, telecomunicatii, furnizare
de instalații de telecomunicații, furnizare de
instalații pentru teleconferințe, furnizare de
instalații pentru transmisia și recepția prin
radio, furnizarea accesului la infrastructuri de
telecomunicații pentru utilizatori terți, închiriere
de aparate pentru transmisia de imagini,
închiriere de aparate pentru livrarea de
mesaje, închiriere de aparate pentru preluarea
apelurilor telefonice, închiriere de aparate
pentru stocarea de mesaje, închiriere de
aparate pentru transmisia de semnale video,

închiriere de aparate și echipamente de
comunicații computerizate, închiriere de canale
de comunicații, închiriere de dispozitive și
echipament de telecomunicații pentru conectare
la rețele, închiriere de echipamente de difuzare
pentru transmisii exterioare, închiriere de
megafoane, închiriere de modemuri, închiriere
de linii telefonice, închiriere de instalații de
radiodifuziune sonoră și vizuală, închiriere de
telefoane, închiriere de telefoane inteligente,
închirieri de aparate de comunicații, închirieri
de aparate de telecomunicații, închirieri de
aparate pentru comunicații, închirieri de aparate
pentru transmiterea de mesaje, închirieri de
aparate și echipamente de comunicații, închirieri
de aparate și instalații de telecomunicații,
administrarea unei rețele de telecomunicații,
asigurarea accesului la rețele de telecomunicații,
camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, servicii de camere de
chat virtuale (chatroom) pentru rețele sociale,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, furnizare de linii
de chat pe internet, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri pe
internet, furnizarea accesului la spații de chat
pe internet, furnizare de camere de chat online
pentru rețelele sociale, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, furnizare de
spații de chat și forumuri pe internet, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare, furnizare
de spații de chat online pentru transmiterea de
mesaje, comentarii și conținut multimedia între
utilizatori.
41. Divertisment de tipul mesajelor telefonice
preînregistrate, cu referințe sexuale, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul artei
spectacolului, divertisment, divertisment de
tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul prezentărilor de modă, divertisment
furnizat prin sisteme de videotext, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
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on-line, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, furnizare de filme
nedescărcabile, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de studio pentru înregistrarea
filmelor cinematografice.
42. Servicii de programare de software
pentru portaluri de internet, spații de chat,
linii de chat și forumuri pe internet,
servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, administrare
de servere, actualizarea paginilor web pentru
terți, administrare de servere pentru poștă
electronică, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, exploatare
de date, gestionarea motoarelor de căutare,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, întreținere de software de prelucrare
a datelor, realizare de programe de calculator
pentru prelucrarea datelor.

───────

(210) M 2020 07058 (111)173547
(151) 02/10/2020
(732) CONSTANTIN BENEDIC, ALEEA

NALBEI NR. 2, BL. L 107, SC. C,
AP. 54, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA NR.
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

YACHTDIVER
www.yachtdiver.eu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producția de emisiuni de radio sau
televiziune în legătură cu scufundările marine,
activități sportive sau de divertisment în
legătură cu scufundările marine, servicii de
educație, instruire și formare în scufundare
marină, furnizarea de traininguri, consultanță,
cursuri, workshopuri, seminarii în domeniul
scufundarilor marine și al echipamentelor
de scufundare, servicii de consultanță în
materie de educație marină, instruire, predare,
prezentare și demonstrații de scufundări și
pentru utilizarea echipamentelor de scufundări,
scufundări recreative și de divertisment,
organizarea de jocuri, concursuri și competiții
în acest domeniu (educație sau divertisment),
închiriere de echipamente pentru scufundări
subacvatice, furnizarea online de publicații
electronice nedescărcabile, publicarea de texte,
altele decât cele publicitare, publicarea cărților,
publicare de ziare și reviste electronice online,
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare multimedia de reviste,
broșuri, cursuri.

───────
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(210) M 2020 07059 (111)173548
(151) 02/10/2020
(732) CONSTANTIN BENEDIC, ALEEA

NALBEI NR. 2, BL. L 107, SC. C,
AP. 54, JUDETUL CONSTANTA ,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA NR.
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DEEP FIT UNDERWATER
FITNESS &

MENTAL TRAINING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, marketing și promovare prin
toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta, în legătură cu activitățile sportive,
în special scufundările subacvatice, servicii de
comerț (vânzare en gros sau en detail) şi
regruparea în avantajul terților de produse
și servicii în domeniul scufundărilor și pentru
scafandri (exceptând transportul lor), precum
și cursuri de prim ajutor, prezentarea acestora
pentru vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, rețele de socializare
sau platforme online, astfel încât terții să
le cunoască şi să le achiziționeze comod,
informații, sfaturi comerciale şi servicii de
asistență comercială pentru consumatori.
41. Servicii de educație, formare și instruire în
domeniul scufundărilor și în domeniul sportiv în
general, servicii educaționale privind abilitățile

în scufundările de agreement sau profesioniste,
instruire în tehnici sportive, ateliere organizate în
scopuri educative, instruire (coaching) sportivă,
servicii de pregătire și educație pentru scafandri,
antrenamente și pregătire fizică și mentală
pentru scafandri, organizarea de cantonamente
de pregătire pentru scafandri, cursuri de nutriție,
consiliere și consultanță legată de condiția fizică
a scafandrilor, cursuri, formare și instruire de
prim ajutor în situații de urgență, instruire în
domeniul asistenței medicale și al nutriției în
domeniul scufundărilor, servicii de antrenamente
fizice și mentale pentru scafandri, cursuri sau
programe personalizate ori de echipă, servicii
de creare și implementare a unor programe de
antrenament special care combina elementele
fizice cu elementele psihologice, nutriția și
fitness, organizare și coordonare de programe
de antrenamente și cursuri în domeniul
scufundărilor subacvatice destinate scafandrilor
amatori sau profesioniști, servicii de consiliere
și de pregătire pentru menținerea condiției
fizice și psihice a scafandrilor, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale și fizice
ale sportivilor și scafandrilor, editare de texte
scrise altele decât cele publicitare, publicare
de cărți, reviste, ziare, periodice, cataloage,
broșuri, jurnale, comentarii, articole în domeniul
scufundărilor, inclusiv pe internet sau on-
line, furnizarea online de publicații electronice
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
cele publicitare, publicarea cărților și a broșurilor,
publicare de ziare și reviste electronice online,
accesibile prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, organizarea de concursuri, turnee,
conferințe, competiții, gale şi simpozioane,
seminarii, webinarii, workshop-uri, demonstrații,
evenimente de specialitate, toate acestea în
domeniul subacvatic.

───────

(210) M 2020 07065 (111)174385
(151) 03/10/2020
(732) SENTRUMDENT DVG SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 20, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400495,
CLUJ, ROMANIA

(540)

SENTRUMDENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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44. Servicii de stomatologie, servicii medicale,
servicii veterinare, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2020 07068 (111)173792
(151) 05/10/2020
(732) ONESTOPHOME SRL, DRUMUL

GURA PUTNEI NR. 45G, CAMERA
1, APARTAMENT 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CLICK4HOME Împreună
pentru casa ta

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 07.01.08;
07.01.25; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Furnizarea de cartele preplătite și jetoane
de valoare, servicii de asigurare, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii de evaluare financiară.

───────

(210) M 2020 07069 (111)173793
(151) 05/10/2020
(732) AUTOGAZ ROMANIA SRL, STR.

TOPORASI NR. 2-6, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050344, ROMANIA

(540)

TV GAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Canistre (recipiente) din metal pentru
combustibil ce fac parte din instalaţia GPL
montată pe autovehicule.

───────

(210) M 2020 07074 (111)173794
(151) 05/10/2020
(732) SONIA ELISABETA VRINCIANU,

BLD. GHEORGHE ȘINCAI NR. 13,
BL.5, ET. 2, AP. 12, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

psihologie cuantică by Sonia
Prin scrisoarea de răspuns OSIM nr.

1007440/16,03,2020., solicitantul/mandatarul a
depus declaraţia pentru neinvocarea unui drept
exclusiv pentru denumirea psihologie cuantică.

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 26.11.02; 26.11.12

(591) Culori revendicate:galben, albastru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate.
41. Cursuri de dezvoltare personală (instruire).
44. Psihoterapie (individuală/grup), consiliere
psihologică (individuală/grup), terapii alternative
(individuală/grup).

───────

(210) M 2020 07079 (111)174389
(151) 05/10/2020
(732) ANDREI TIBERIU CIOCIU, CVA.

FLORILOR, BL. 12, SC. C, AP. 6,
JUD. BRAȘOV, RÂȘNOV, BRAȘOV,
ROMANIA
ȘTIRBU IOAN VICTOR, STR.
ÎNFRĂȚIRII NR. 21, AP. 53, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MEN'S HUB

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii educative și de instruire, ateliere de
formare (instruire), organizare și coordonare
de cursuri, cursuri de cosmetică, cursuri
pentru îngrijirea corporală, cursuri în tehnici de
înfrumusețare, furnizare de cursuri de pregătire,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de demonstrații
în scop de instruire, organizarea de conferințe,

simpozioane, colocvii în scop educativ și de
divertisment, organizarea și coordonarea de
concursuri și competiți, organizare de expoziții în
scopuri educative și de divertisment.
3. Cosmetice și preparate cosmetice, articole
de toaletă nemedicinale, parfumuri, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice pentru curățarea
și îngrijirea corpului, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate cosmetice
pentru curățarea, tratarea și îngrijirea părului,
preparate cosmetice pentru curățarea, tratarea și
îngrijirea părului ce pot fi și sub formă de loțiuni,
geluri, balsam, șampon, măști, creme, vopsele,
ceară, soluții, ser, pudră, pomade, ulei sau
spumă, preparate cosmetice pentru curățărea și
îngrijirea bărbii, produse cosmetice și de îngrijire
utilizate după ras, deodorante și antiperspirante
de uz uman sau veterinar, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
44. Servicii de îngrijire sanitară și de
înfrumusețare pentru persoane, saloane de
frumusețe, servicii de coafare a părului, frizerii
pentru bărbați, servicii de bărbierie, servicii de
epilare, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii de machiaj profesional, servicii de
saună, servicii de solar, servicii de manichiură,
pedichiură, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
servicii pentru vopsirea părului, servicii pentru
îngrijirea părului, feței şi pielii, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții.

───────

(210) M 2020 07085 (111)173795
(151) 05/10/2020
(732) STUDIO 47 MS SRL, STR.

VINATORILOR NR.34, BL. D1A,
AP.7, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) STUDIO 47 MS SRL, CPT. MIRCEA
VASILESCU NR. 16-18, ET.1, AP.2,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BETTER THAN THE ORIGINAL
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmisie de podcasturi, transmisia
video la cerere, furnizarea de forumuri
online, difuzarea prin intermediul televizorului,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, trimiterea de mesaje,
trasmiterea prin satelit, flux continuu (streaming)
de date.
41. Producţia de programe radio şi
de televiziune, producţia de spectacole,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de competiţii (educţie sau
divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
divertisment de televiziune, furnizarea de
informaţii în domeniul divertismentului,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2020 07088 (111)173565
(151) 05/10/2020
(732) MARISTAR COM S.R.L.,

ALEEA TERRRA, CORP C7,
LOCALITATEA TITU, JUD.
DÂMBOVIŢA, TITU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RAMATUELLE events
beyond imagination

(531) Clasificare Viena: 27.07.01; 27.07.13;
27.07.17; 26.01.01; 26.01.07; 26.01.18;
29.01.15

(591) Culori revendicate:maro, galben,
portocaliu, verde, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizare de divertisment pentru nunți,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, coordonare de evenimente de
divertisment.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de snack-baruri, localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, organizare de
recepţii pentru nunţi (furnizare spaţii), organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură).

───────
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(210) M 2020 07089 (111)173796
(151) 05/10/2020
(732) LUICA BUSINESS PAN SRL,

STR. GEN. IOAN CULCER
NR.6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

La Zeina

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de restaurante udon and
soba, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2020 07095 (111)173798
(151) 05/10/2020
(732) PACO MEDIA-MAGAZIN DE

PUBLICITATE SRL, STR.
BAICULUI NR. 31, LOTUL 3,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

PACO PALETAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 29.01.15; 26.01.04; 26.01.16;
19.03.06

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roșu, mov, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieţei, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi și alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), sosuri pentru înghețată,
arome folosite pentru prepararea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, șerbeturi (îngheţată), îngheţată
vegană, îngheţată de fructe, îngheţată cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1500

fructe, îngheţată din lapte, amestecuri de
îngheţată, lianţi pentru îngheţată, lapte congelat
(îngheţată), batoane de îngheţată, înlocuitor
de îngheţată, îngheţată pe băţ, îngheţată pe
bază de iaurt (predomină îngheţata), prafuri de
îngheţată instant, îngheţată de iaurt (îngheţate),
îngheţată infuzată cu alcool, băuturi pe bază
de îngheţată, îngheţată sub formă de sandviş,
batoane de îngheţată pe băţ, pudră de îngheţată
comestibilă pentru folosirea la maşini de
îngheţată, dulciuri de îngheţată de iaurt, batoane
de îngheţată cu fructe, agenţi organici de legare
pentru îngheţată, amestecuri pentru prepararea
produselor din îngheţată, produse de îngheţată
pe bază de soia, înlocuitori pentru îngheţată pe
bază de soia, îngheţată care nu e preparată din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din îngheţată, îngheţată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
amestecuri pentru cornete de îngheţată.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îngheţata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îngheţata.

───────

(210) M 2020 07097 (111)173797
(151) 05/10/2020
(732) PACO MEDIA-MAGAZIN DE

PUBLICITATE SRL, STR.
BAICULUI NR. 31, LOTUL 3,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PACO PALETAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 26.01.01; 26.01.16; 19.03.06

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roșu, mov, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieţei, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi și alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), sosuri pentru înghețată,
arome folosite pentru prepararea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, șerbeturi (îngheţată), îngheţată
vegană, îngheţată de fructe, îngheţată cu
fructe, îngheţată din lapte, amestecuri de
îngheţată, lianţi pentru îngheţată, lapte congelat
(îngheţată), batoane de îngheţată, înlocuitor
de îngheţată, îngheţată pe băţ, îngheţată pe
bază de iaurt (predomină îngheţata), prafuri de
îngheţată instant, îngheţată de iaurt (îngheţate),
îngheţată infuzată cu alcool, băuturi pe bază
de îngheţată, îngheţată sub formă de sandviş,
batoane de îngheţată pe băţ, pudră de îngheţată
comestibilă pentru folosirea la maşini de
îngheţată, dulciuri de îngheţată de iaurt, batoane
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de îngheţată cu fructe, agenţi organici de legare
pentru îngheţată, amestecuri pentru prepararea
produselor din îngheţată, produse de îngheţată
pe bază de soia, înlocuitori pentru îngheţată pe
bază de soia, îngheţată care nu e preparată din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din îngheţată, îngheţată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
amestecuri pentru cornete de îngheţată.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îngheţata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îngheţata.

───────

(210) M 2020 07100 (111)173799
(151) 05/10/2020
(732) IULIANA PORUSNIUC, STR.

2 RUE FRANCOISE DOLTO,
BONNEUIL SUR MARNE, 94380,
FRANȚA

(540)

weddink UNIQUE
WEDDING INVITATIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Invitaţii (articole de papetărie], gravuri,
tablete de ceară pentru sigilii.
40. Gravarea de sigilii.

───────

(210) M 2020 07101 (111)174219
(151) 05/10/2020
(732) POOL COM S.R.L., STR. LT. PĂIȘ

DAVID, NR. 2, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

pool mob design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
12.01.01; 12.01.17; 12.01.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier pentru
dormitor, mobilier de grădină, mobilier pentru
computer, mobilier de interior, mobilier din
lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier pentru copii,
mobilier pentru bebeluși, piese de mobilier,
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mobilier pentru șezut, mobilier de exterior,
mobilier pentru cameră de zi, mobilier pentru
casă, birou și grădină

───────

(210) M 2020 07107 (111)173800
(151) 05/10/2020
(732) SORIN PLATON, STR. FAGULUI,

NR.80A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400483, CLUJ,
ROMANIA

(540)

exterminatorul
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Acaricide, acaricide de uz casnic,
acaricide de uz industrial, preparate chimice
care ucid sporii, agenți fungicizi, otrăvuri
bacteriene, batoane pentru fumigație folosite
ca dezinfectante, benzi cu adeziv utilizate
împotriva dăunătorilor, bețișoare fumigante
pentru îndepărtarea dăunătorilor, bețișoare anti-
țânțari, biocide, biocide sintetice, biopesticide
de uz casnic, clei pentru prins muște,
fumiganți pentru îndepărtarea dăunătorilor,
fungicide, fungicide de uz domestic, insecticide,
insecticide de uz domestic, insectifuge,
otravă pentru șobolani, otrăvuri, paraziticide,
pastile insectifuge de uz personal (portabile),
preparate antiparazitare din surse chimice,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
preparate pentru combaterea moliilor, preparate
pentru controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate
pentru exterminarea puricilor, produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse contra
moliilor, produse insectifuge destinate utilizării pe
oameni, produse insectifuge pentru utilizare pe
animale, bile de naftalină pentru îndepărtarea
dăunătorilor, brățări impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor, brățări vândute
preumplute cu preparate insectifuge, erbicide,
fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
larvicide, nematicide, moluscocide, ovicide,
pesticid pentru nematode, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), produse

repelente de țânțari, pudre pentru eliminarea
puricilor, pudre împotriva puricilor, regulatori de
creștere a insectelor, soluții insecticide pentru
spălături veterinare, spray antiinsecte, spray-
uri împotriva puricilor, substanțe antimucegai,
substanțe care atrag insectele, substanțe
repelente pentru viermi folosite pentru gazon
sau iarbă, vermicide, zgărzi antiparazitare pentru
animale.
37. Servicii de deratizare, servicii de
control al dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, controlul dăunătorilor cu privire
la clădiri, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, dezinfectarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor împotriva infestării
bacteriene, dezinfecție, eliminarea dăunătorilor,
alții decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, exterminarea
dăunătorilor (nu pentru agricultură, silvicultură
sau horticultură), fumigarea clădirilor împotriva
acțiunii dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva paraziților, servicii de fumigație,
dezinfectare a veselei, controlul termitelor,
controlul infestării cu purici, dezinfectarea
clădirilor împotriva contaminării cu bacterii,
distrugerea dăunătorilor (nu cea practicată
în agricultură), protejarea clădirilor contra
pătrunderii dăunătorilor și paraziților, pulverizare
de insecticide pentru locuințe rezidențiale,
pulverizare insecticide pentru clădiri comerciale,
tratarea suprafețelor cu produse repelente
pentru îndepărtarea animalelor, servicii de
dezinsectie.

───────
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(210) M 2020 07108 (111)173801
(151) 05/10/2020
(732) HIPOO RETAIL SRL-D, STR.

TINTARENI, NR. 325, JUDETUL
PRAHOVA, TANTARENI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR. 12-14, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOCTOR SHIELD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneți, materiale înregistrate, baze de date
computerizate (programe), conținut media,
software, aplicații software, echipamente de
comunicare, echipamente pentru comunicarea
de date, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, echipament de
comunicație punct-la-punct, echipamente de
radiodifuziune, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive audio-vizuale și
fotografice, dispozitive audio și receptoare
radio, dispozitive de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
dispozitive pentru captarea și dezvoltarea

imaginilor, cabluri de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
componente electrice și electronice, cabluri
și fire electrice, huse pentru pagere, huse
pentru tablete, huse pentru laptopuri, huse
pentru telefoane, huse pentru casete video,
huse pentru agende electronice, huse pentru
telefoane inteligente, huse adaptate pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse (adaptate) pentru calculatoare, huse
pentru aparate optice, huse pentru CD-uri,
huse pentru aparate cinematografice, huse
pentru calculatoare tabletă, huse pentru DVD
playere, huse pentru CD-playere, huse pentru
receptoare de telefon, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru discuri de calculator,
huse pentru tastaturi de calculator, huse din piele
pentru tablete, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse pentru aparate de fotografiat,
huse adaptate pentru aparate de fotografiat,
huse cu clapetă pentru smartphone-uri, huse
adaptate pentru calculatoare notebook, huse din
piele pentru telefoane mobile, huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente, huse pentru
calculatoare de tip laptop, huse de protecție
pentru playere MP3, huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse pentru protejarea
calculatorului de praf, huse speciale pentru
aparate și echipamente fotografice, huse din
hârtie pentru receptoare de telefon, huse pentru
asistenți digitali personali (PDA-uri), huse pentru
dispozitive de stocare de date, huse pentru
dispozitive digitale de ajutor personal, huse de
tip flip pentru telefoane mobile, huse de protecție
pentru asistenți personali digitali (PDA-uri), huse
din pânză sau material textil pentru telefoane
mobile, huse de protecție pentru cititoare de
cărți electronice, huse pentru aparatură de citire
a fișierelor în format MP3, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, protecții
pentru prize, sticlă optică, lentile, carcase
de acumulatoare, carcase pentru dischete,
carcase de baterii, carcase de acumulatoare,
carcase de calculator, carcase pentru camere,
carcase pentru compact-discuri, carcase pentru
comutatoare (electronice), carcase pentru
aparate de măsurare, carcase pentru telefoane
mobile, carcase pentru conectoare electrice,
carcase carduri de memorie, carcase pentru
DVD-uri, carcase pentru comutatoare (electrice),
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carcase pentru aparate electrice, carcase
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
dispozitive digitale de asistenta personala
(PDA), carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase rezistente la apă pentru
camere video, carcase de protecție pentru
discuri magnetice, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, dispozitive periferice de
calculator, mouse (periferice de calculator),
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, memorii USB,
cabluri USB, încărcătoare USB, adaptoare
USB, USB hub-uri, cabluri USB pentru
telefoane mobile, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare fără fir, încărcătoare
rapide pentru dispozitive mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, lentile pentru selfie-uri,
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale),
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, căști, căști stereo,
căști auriculare, căști audio, căști in-ear, cutii
pentru căști, căști pentru muzică, căști pentru
telefoane inteligente, căști pentru realitate
virtuală, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști fără fir folosite cu telefoane mobile, căști
de vizualizare stereoscopică în 3D, seturi de
căști pentru telefoanele mobile, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, căști de realitate
virtuală adaptate pentru folosire la jocuri video,
căști cu microfon pentru utilizare cu calculatoare,
căști pentru aparate electronice portabile pentru
jocuri, microcalculator stick, stickuri de memorie,
boxe, boxe stereo, boxe portabile, boxe de
calculator, boxe de monitor, boxe pentru
automobile, suporturi pentru boxe, cabluri
pentru boxe, boxe fără fir, ventilatoare interne
de răcire pentru calculatoare, ventilatoare de
răcire pentru componente electrice, ventilatoare
pentru unități centrale de procesare (CPU),
ventilatoare de răcire pentru U.C.P., circuite de
control electronic pentru ventilatoare electrice,
ventilatoare active de răcire pentru componente
electronice, software pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă descărcabil, monitoare
pentru aparate de jocuri video de larg consum,
microfoane pentru aparate de jocuri video de
larg consum, monitoare pentru aparatele de

jocuri video de tip arcade, adaptoare ca pentru
aparatele de jocuri video de larg consum.

28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri
(articole de noutate și amuzament) și pomi de
Crăciun artificiali, aparate pentru jocuri video,
aparate de jocuri video pentru acasă, cutii pentru
aparate de jocuri video, dispozitive de control
pentru aparate de jocuri video, folii de protecție
pentru telecomenzi pentru aparate de jocuri
video, huse de protecție pentru telecomenzi
pentru aparate de jocuri video, manete de
joc pentru aparate de jocuri video, jocuri de
masă și aparate de jocuri de noroc, jocuri de
masă, jocuri de masă electronice, mese de joc
pentru shuffleboard (articole sportive), scaune
de joc interactive pentru jocuri video, aparate
pentru jocuri de calculator, aparate pentru jocuri,
componente de joc electronice portabile, console
de jocuri, console de jocuri portabile, controlere
pentru console de jocuri, genți adaptate special
pentru consolele de jocuri video de mână,
mouse-uri pentru jocuri, tastaturi pentru jocuri.

20. Mobilă și mobilier, afișaje, standuri și
indicatoare, nu din metal (mobilier), statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau
plastic, containere și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, paturi,
somiere, saltele și perne, rame pentru tablouri,
sticlă argintată (oglinzi), oglinzi (sticlă argintată),
scaune, scaune pliante, scaune ergonomice,
scaune înalte, scaune rabatabile, scaune
gonflabile, scăunele-leagăn, scaune de birou,
scaune înalte (mobilier), scaune pentru baie,
scaune pentru baruri, scaune pentru banchet,
scaune de lucru, scaune pentru bebeluși, scaune
de susținere, perne pentru scaune, scăunele
pentru baie, scaune de conferință, scaune din
metal, scaune de copii, scaune cu ax, perne
pentru scaune, scăunele cu trepte (mobilier),
scaune cu roți pivotante, scaune cu spătar
rabatabil, scaune pentru săli de mese, scaune
ca mobilier de birou, scaune de masă pentru
bebeluși, huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier, scaune ergonomice pentru masajul pe
scaun, perne pentru scaune ca piese de mobilier,
scaune fără picioare în stil japonez (zaisu), huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), suport pentru spate portabil pentru
folosirea la scaune, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada de
baie, birouri, birouri (mobilier), birouri portabile,
etajere de birou, birou de scris, birouri și mese,
corpuri de birou independente.

───────
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(210) M 2020 07112 (111)173802
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Acționează decisiv
cu Faringo Intensiv

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pensat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat

pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), servicii
de comerț cu amănuntul șl cu ridicata pentru
medicamente, preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, procesarea
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administrativă a ordinelor de achiziție, ținerea
evidenței contabile/contabilitate,
facturare, licitare, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, distribuirea de
eșantioane, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07113 (111)173803
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Nu sta ca Don pe Tron ! Ai
un aliat ! FURAZOLIDON

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pensat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,

preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1507

pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerț cu
amănuntul șl cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, distribuirea de eșantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07114 (111)173804
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Unește rapid vocile românilor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pensat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,

dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
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medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerț cu
amănuntul șl cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, distribuirea de eșantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07115 (111)173805
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Balonare sau mâncare?
Kebene şi poftă mare!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe șl alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
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vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole, pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole șl dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptand transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, distribuirea de eșantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07120 (111)173806
(151) 06/10/2020
(732) OANA-MARIA PUȘCAȘ, SPLAI

CRIȘANEI NR.9, BLOC A3, ET.5,
AP.23, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Neacșu Carmen
Augustina, STR. ROZELOR NR.12,
AP.3, JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430293, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

LIOLEA ENERGIZANT
ROMÂNESC CUNOSCUT
ÎNAINTE DE A FI FAIMOS
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
30. Amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, budinci, produse de brutărie, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), sufleuri ca
desert, spume de desert (dulciuri), specialități
de patiserie, rahat turcesc, produse pe bază de
ciocolată, vafe, gofre.

───────

(210) M 2020 07121 (111)174357
(151) 06/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHATEL,
CH-2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1
, BUCUREȘTI,011235, ROMANIA

(540)

MARLBORO FINE TOUCH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
țigarete electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07123 (111)174326
(151) 06/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL,
2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1
, BUCUREȘTI,011235, ROMANIA

(540)

MARLBORO
EMERALD TOUCH

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
țigarete electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07124 (111)174327
(151) 06/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL,
2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1
, BUCUREȘTI,011235, ROMANIA

(540)

MARLBORO RED TOUCH XL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1511

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
țigarete electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07130 (111)173986
(151) 06/10/2020
(732) MATERIA VERDE S.R.L.,

ŞOSEAUA PANTELIMON NR.
255, BLOC 43, SC. G, ET. 10, AP.
281, SECTORUL 2, BUCURESTI ,
021613, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SARGUINTEI NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

verdesco
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alge roșii marine de uz medical, apă de gură
de uz medical, ape de gură de uz medical,
băuturi din lapte de malț de uz medical, băuturi
minerale de uz medicinal, băuturi pe bază de
vitamine pentru scopuri medicale, băuturi pe

bază de plante, de uz medicinal, bomboane
medicamentoase, canabis de uz medical,
capsule de ginseng de uz medical, capsule de
tuse, ceai medicinal, ceaiuri din plante pentru
uz medicinal, creme din plante de uz medical,
decocturi din plante medicinale, dropsuri de uz
farmaceutic, dropsuri de uz medical, dropsuri
medicamentoase, emulsie de migdale de uz
farmaceutic, eucalipt de uz farmaceutic, extract
de scoarță de uz medical, extracte din plante
de uz medical, extracte din plante medicinale,
extracte din plante medicinale, folosite în
scop medical, extracte din plante și din
ierburi de uz medical, fibre din semințe de
in măcinate destinate utilizării ca supliment
dietetic, ginseng pentru uz medicinal, gumă de
mestecat de uz medical, extracte de hamei
de uz farmaceutic), ierburi medicinale, ierburi
medicinale uscate sau conservate, îndulcitori
dietetici de uz medical, infuzii dietetice de uz
medical, infuzii din plante medicinale, lăptișor
de matcă de uz medical, lăptișor de matcă
pentru uz farmaceutic, loțiuni medicamentoase,
pastă de dinți medicamentoasă, picături cu
vitamine, polen de albine pentru uz ca
supliment alimentar în dietă, preparate cu
amestec de vitamine, preparate din aloe
vera de uz terapeutic, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
plante de uz medical, preparate multivitaminice,
preparate pe bază de multivitamine, preparate
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, produse alimentare din ginseng
pentru uz medical, produse alimentare din
ginseng roșu pentru uz medical, produse
farmaceutice homeopate, propolis pentru uz
farmaceutic, rădăcini ale plantelor medicinale,
remedii naturale și farmaceutice, semințe de
in de uz farmaceutic, semințe de ricin de
uz farmaceutic, sirop de tuse, siropuri de uz
farmaceutic, suplimente alimentare, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de
in, suplimente alimentare pe bază de semințe
de in, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de drojdie, suplimente alimentare de
uz medical, cu efect cosmetic, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de polen,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
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suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pe bază de clorela,
suplimente alimentare realizate în principal din
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare si
preparate dietetice, suplimente dietetice de uz
medical, suplimente dietetice din polen de pin,
suplimente dietetice pe bază de grâu, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de pulbere,
suplimente dietetice sub formă de prafuri cu
arome de fructe, suplimente dietetice sub formă
de prafuri pentru băuturi, suplimente homeopate,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
lichide din plante, suplimente minerale dietetice
de uz uman, suplimente nutritive, suplimente
nutritive care conțin extracte de ciuperci,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive nu de uz medical,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, ulei de cocos de uz medical, ulei
de migdale de uz farmaceutic, ulei de mentă
dementolizat, de uz medical, ulei de ricin de uz
medical, uleiuri medicinale, vitamine și preparate
cu vitamine.
29. Afine preparate, afine uscate, agar-
agar pentru uz culinar, alge comestibile
(procesate), alge comestibile, preparate, alge
marine comestibile, uscate (hoshi-wakame),
alge marine, uscate, alge (prelucrate), alge
preparate pentru alimentație umană, alge roșii
comestibile, alge uscate comestibile, alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi), aloe
vera preparată pentru consum uman, alune de
pădure preparate, alune prăjite, alune sărate
preparate, amestec de uleiuri vegetale pentru uz
alimentar, amestecuri de fructe și nuci preparate,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu
coajă lemnoasă prelucrate, amestecuri de uleiuri
pentru uz alimentar, aperitive alimentare pe bază
de soia, antreuri pe bază de legume, aperitive pe
bază de cartofi, arahide, nu proaspete, arahide
prăjite, arahide, preparate, ardei conservati,
ardei iuți conservați, ardei iuți murați, ardei iuți
verzi, preparați, ardei jalapeño murați, ardei,
preparați, ardei roșii preparați, bame uscate,
banane pentru gătit, prăjite, batoane alimentare
pe bază de nuci, batoane din tofu, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane organice
pe bază de nuci și semințe, batoane pe bază

de fructe și fructe nucifere, batoane pe bază
de fructe ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, batoane pe bază de nuci și semințe,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de cocos, băuturi pe bază de
ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de
soia utilizate ca înlocuitori de lapte, boabe
de mazăre galbenă, procesate, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, boabe de soia
preparate, boabe de soia uscate, bombay mix
(aperitiv indian pe bază de legume şi fructe),
broccoli, preparat, bucăți de tofu prăjite (abura-
age), bucăți de tofu uscate prin înghețare
(kohri-dofu), bulion, burgeri din legume, caise
procesate, căpșuni conservate, căpșuni uscate,
cartofi dulci preparați, cartofi decojiți, cartofi,
conservați, cartofi feliați congelați, cartofi fierți,
cartofi pai, cartofi pai congelați, cartofi prăjiți
în formă de gofre, cartofi prăjiți sub formă
de aperitive, cartofi, preparați, cartofi răzuiți
prăjiți (hash browns), cartofi umpluți, castane
prăjite, castraveciori, preparaţi, ceapă murată,
ceapă preparată, ceapă verde prelucrată,
cepe (legume) conservate, chiftele de cartofi,
chiftele de soia, chipsuri (cartofi prăjiți),
chipsuri de banane, chipsuri de cartofi cu
conținut redus de grăsime, chipsuri de cartofi
dulci mov, chipsuri de soia, chipsuri de
varză creață, chipsuri din manioc, chipsuri
din yucca, chipsuri pe bază de legume,
ciupercă de bambus (phallus indusiatus), uscată,
cireșe preparate, cireșe maraschino, preparate,
ciuperci comestibile uscate, ciuperci conservate,
ciuperci de bambus uscate, ciuperci negre
comestibile uscate, ciuperci, preparate, ciuperci
shiitake deshidratate, clătite de cartofi, coacăze
negre, prelucrate, coajă de pepene verde
murată, grăsime de cocos, ulei de cocos, coji de
fructe, compot de mere, compot de merișoare,
fructe congelate, conserve cu legume, conserve
de fasole, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, conserve de fructe, conserve de legume,
conserve și murături, cremă de lămâie, cremă
de fructe, cremă de alune, cremă tartinabilă
din fructe, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, creme tartinabile pe
bază de usturoi, creme tartinabile pe bază
de legume, creme tartinabile pe bază de
alune, curmale, preparate, curmale chinezești
conservate, curmale uscate, dahls (mâncare
indiană pe bază de leguminoase), deserturi pe
bază de fructe, dovleci (legume conservate),
dulceață de afine, dulcețuri, extracte din
alge de mare pentru alimente, extracte din
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legume pentru gătit, falafel, fâșii comestibile
de alge marine brune uscate (tororo-kombu),
fasole, preparată, fasole în conservă, fasole
uscată, felii de pastă de soia pentru burgeri,
felii de pastă de tofu pentru burgeri, felii
prăjite de cartofi, felii subțiri de alge uscate
(hoshi-nori), ferigi înghețate (gosari, pentru
uz alimentar), fistic preparat, ulei de floarea-
soarelui comestibil, flori comestibile, preparate,
flori uscate comestibile, foi de alge prăjite
(yaki-nori), fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, fructe coapte, fructe
confiate, fructe congelate, fructe conservate,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coajă lemnoasă gătite, fructe cu coaja lignificată
procesate, fructe cu coajă lignificată asezonate,
fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de pădure, conservate, fructe
de papaia preparate, fructe de pawpaw uscate,
fructe de torreya, preparate, fructe deshidratate,
fructe feliate, fructe feliate la borcan, fructe
feliate, la conservă, fructe fermentate, fructe,
gătite, fructe în conservă, fructe în saramură,
jeleuri de fructe, fructe kaki uscate (got-gam),
fructe la borcan, fructe lychee procesate, fructe
preparate, fructe tăiate, fructe uscate, fructe
uscate cu coaja lemnoasă aromate, frunze de
viță-de-vie preparate, fulgi de cartofi, fulgi de
cocos, fulgi de kiwi, fulgi de mere, fulgi de
piersică, fulgi de păducel, gem de căpșuni, gem
de merișoare, gem de mure, gem de portocale
și ghimbir, gem de rubarbă, gem de zmeură,
gemuri, gemuri din fructe, ghimbir, conservat,
ghimbir (dulceață), ghimbir murat, gnocchi pe
bază de cartofi, grăsime de porumb, guacamole
(sos de avocado), gulii murate, gustări din alge
marine comestibile, gustări pe bază de alune,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de fructe confiate, gustări pe
bază de legume, gustări pe bază de nucă
de cocos, gustări pe bază de porumb dulce,
gustări pe bază de tofu, gutui, preparate, iaurt
de soia, jeleu de migdale, jeleuri de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, kimchi de castraveți (oi-sobagi), kimchi
din ridichi cuburi (kkakdugi), lămâi preparate,
lămâiță preparată, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, lapte de cânepă
destinat utilizării ca înlocuitor de lapte, lapte
de cocos, lapte de cocos (băuturi), lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar, lapte
de orez, lapte de orez de uz culinar, lapte de
ovăz, lapte de soia, lapte praf de cocos, lapte
praf de soia, legume amestecate, preparate,

legume congelate, legume conservate, legume
conservate (în ulei), legume decojite, legume
feliate, la conservă, legume fermentate, legume
gata-tăiate pentru salate, legume gătite, legume
în conservă, legume în saramură, legume
marinate în sos de soia, legume pre-
tăiate, legume tăiate, legume uscate, legume
uscate prin înghețare, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
linte, linte (legume) conservată, linte (uscată),
mango uscat, marmelada din fructe, măsline
conservate, măsline gătite, măsline preparate,
măsline preparate, la conservă, ulei de
măsline comestibil, măsline umplute, măsline
umplute cu migdale, măsline uscate, mazăre
conservată, mazăre marrowfat, preparată,
mazăre preparată, mazăre uscată, mazăre
verde preparată, mere preparate, miezuri de
nucă, migdale măcinate, migdale preparate,
morcovi, morcovi decojiți, muguri de bambus
uscați, muguri de bambus fermentați, fierți și
conservați în sare (menma), muguri de crini-
galbeni uscați comestibili, murături, napi uscați,
năut, preparat, nucă de cocos preparată, nucă
de cocos rasă, nuci aromate preparate, nuci
comestibile, preparate, nuci conservate, nuci cu
coajă preparate, nuci de acaju preparate, nuci
de acaju sărate, nuci de betel prelucrate, nuci de
cocos uscate, nuci macadamia preparate, nuci
opărite, nuci pecan preparate, nuci preparate,
nuci uscate, pastă cu usturoi, pastă de arahide,
pastă de dovlecei, pastă de fructe, pastă de
guava, pastă de măsline, pastă de măsline,
preparată, pastă de năut, pastă de trufe, pastă
de vinete, pastă din semințe de lotus, pastă
tartinabilă de alune, păstârnac procesat, paste
de legume, pateu vegetal, piersici preparate,
piure de legume, piure de măsline, piure de
ciuperci, piureuri de fructe, plante din specia
brassica oleracea acephala, preparată, polen
de pin preparat ca aliment, polen preparat
pentru alimentație, portocale conservate și
turtite, portocale, preparate, porumb dulce
congelat, porumb dulce (conservat), porumb
dulce, prelucrat, ulei de porumb, ulei de porumb
pentru alimente, praf de fructe, praf de nucă
de cocos, produse din legume preparate,
produse din fructe uscate, produse tartinabile
din fructe, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de trufe
(creme de trufe), prune, preparate, prune
conservate, pulpă de fructe, răchițele uscate,
rădăcini procesate, ulei de rapiță comestibil,
ridiche murată, roșii conservate, rubarbă în sirop,
rulouri de fructe, salate de fructe, salate de
legume, seitan (înlocuitor de carne), semințe
comestibile, semințe de bananier preparate,
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semințe de chia alimentare prelucrate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, procesate, semințe de
floarea soarelui, preparate, semințe de pepene
verde prelucrate, semințe de pin preparate,
semințe procesate, semințe procesate de floarea
soarelui, procesate, sfeclă procesată, smochine
uscate, soia conservată, soia (pregătită),
semințe, preparate, semințe de susan gătite,
nefiind condimente sau arome, semințe de
pin, preparate, spanac, congelat, spanac
gătit, spanac la conservă, spanac (pregătit),
sparanghel preparat, spirulină preparată pentru
uz alimentar, stafide, stafide infuzate, suc de
trufe, sultanine (stafide), supe de legume,
supe miso, ulei de susan, ulei de susan
pentru alimente, susan măcinat, tahini (pastă
de semințe de susan), tangerine (citrice,
conservate), tapenada (pastă de măsline negre),
tempeh, tofu dezghețat (tofu nao), tofu în
saramură, topping-uri de nuci, trufe conservate,
trufe gătite, trufe uscate (ciuperci comestibile),
ulei de arahide, ulei de arahide (alimentar), ulei
de ardei iute, ulei de măsline, ulei de măsline
extravirgin, ulei de nuci, ulei de porumb pentru
alimente, ulei de perilla pentru uz alimentar,
ulei de rapiță, ulei de soia, ulei de soia de
uz alimentar, ulei de soia pentru gătit, ulei din
sămânță de in (comestibil), ulei din sâmburi
de struguri, ulei din semințe de camelie de
uz alimentar, ulei din semințe de chia de uz
alimentar, ulei din semințe de dovleac de uz
alimentar, ulei din semințe de in pentru uz culinar,
ulei din tărâțe de orez (de uz alimentar), ulei
din tărâțe de orez de uz alimentar, ulei organic
de cocos pentru uz alimentar, ulei pentru salate,
ulei și grăsime de cocos (de uz alimentar),
uleiuri aromatizate, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri de uz alimentar, uleiuri pe bază
de trufe, uleiuri pentru gătit, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri vegetale de uz alimentar,
umpluturi pe bază de fructe pentru plăcinte, unt
de cacao pentru uz alimentar, unt de arahide,
unt de alune cashew, unt de cocos, unt de
migdale, unt de semințe, unt din diferite nuci
sub formă de praf, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, unt preparat din alune,
usturoi conservat, varză chinezească înghețată,
varză chinezească uscată, varză de bruxelles,
preparată, varză murată, varză preparată, vinete
preparate, pastă de fasole.
30. Alimente din paste făinoase uscate,
alimente pe bază de cacao, alimente pe bază
de cereale pentru consum uman, alimente
pe bază de ovăz pentru consum uman,
alimente preparate din aluat, alimente preparate
din cereale, alimente preparate din porumb,

alimente preparate pe bază de tăieței, aluat,
aluat înghețat, alune trase în ciocolată, aluat
pentru pizza, amestec de condimente, amestec
de făină pentru alimente, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de condimente,
amestecuri de condimente curry, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de făină, amestecuri de orez, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru pâine integrală, amestecuri pentru
prăjituri, amestecuri pentru șerbeturi, amestecuri
pentru produse de brutărie, amestecuri pentru
prepararea pâinii, bruschete (tartine), arahide
crocante, produse de cofetărie pe bază de
arahide, ardei iuți uscați (condimente), preparate
aromatice de uz alimentar), arome alimentare,
altele decât uleiurile esenţiale, arome de
migdale, arome de fructe, altele decât uleiurile
esențiale, arome de vanilie, arome din ceai,
arome pe bază de ciocolată, arome pentru
băuturi, altele decât uleiurile esenţiale, arome
alimentare și condimente, arome preparate
din legume (altele decât uleiurile esențiale),
baclava, azimă (pâinici), arome sub formă de
sosuri deshidratate, asmățui (ierburi), conservat,
banane în aluat, pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
cu musli, batoane de cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, batoane de cereale
și batoane energizante, batoane de ciocolată,
batoane de înghețată, batoane de înghețată
pe băț, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane de ovăz, batoane de nuga cu nuci
pecan, batoane de pâine, batoane dulci, batoane
dulci cu susan, batoane energetice pe bază
de cereale, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de grâu, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), baton dulce (dulciuri),
băuturi din cacao gata preparate, și băuturi pe
bază de cacao, băuturi din ceai nemedicinale,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), băuturi pe bază
de ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază
de ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume, băuturi pe bază de mușețel, oțet de
bere, bețișoare de scorțișoară, bezele, biscuiți,
biscuiți crackers, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de plante, biscuiți cu fructe,
biscuiți cu glazură cu aromă de ciocolată,
biscuiți de orez, biscuiți de graham, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de turtă dulce, biscuiți
din orez în formă de granule (arare), biscuiți
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din orez (senbei), biscuiți dulci sau sărați,
biscuiți sărați, biscuiți sărați condimentați, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale, blat
de pizza, boabe de cafea, boabe de cafea
măcinate, boabe de cafea prăjite, boabe de
grâu integral conservate, boabe de grâu integral
gătite, boabe de grâu integral uscate, boabe
de piper, boabe de porumb prăjite, boabe de
secară integrală măcinate, boia, bomboane,
bomboane cu cacao, bomboane cu menta (altele
decât cele pentru uz medical), bomboane de
ciocolată, bomboane de mentă (nemedicinale),
bomboane de mestecat, bomboane (dropsuri),
bomboane (dulciuri), bomboane fără zahăr,
bomboane moi, bomboane (nemedicinale),
bomboane nemedicinale cu miere, bomboane
nemedicinale cu mentă, brioșe, budincă de
griș, budincă de orez, budinci, bulete din orez,
bulgur, burritos (mâncare mexicană), busuioc,
uscat, cacao, cacao (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), cafea, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, cafea
de malț, cafea măcinată, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), cafea gata
preparată, cafea decafeinizată, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă,
cafea verde, cannelloni (paste care pot fi
umplute), capere, capsule cu cafea, capsule cu
ceai, cappuccino, caramel, caramele, caramele
fagure, ceai, ceai alb, ceai ambalat (altele
decât pentru uz medicinal), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai de caise asiatice
(maesilcha), ceai de crizanteme (gukhwacha),
ceai de ghimbir, ceai de ginseng, ceai de ginseng
roșu, ceai de goji chinezesc (gugijacha), ceai
de hrișcă, ceai de iasomie, ceai de lămâie
verde, ceai de lotus alb (baengnyeoncha), ceai
de măceșe, ceai de mentă, ceai de mușețel,
ceai de oolong, ceai de orz prăjit (mugi-cha),
ceai de rozmarin, ceai de salvie, ceai de tei,
ceai de yuzu, ceai din alge kelp, ceai din
fructe (nu pentru uz medical), ceai din frunze
de orz, ceai din orez brun prăjit, ceai din orz
uscat cu coajă (mugi-cha), ceai din rădăcină
de brusture (wooungcha), ceai earl grey, ceai
fără teină, ceai fermentat, ceai galben, ceai
ginseng (insamcha), ceai instant, ceai lapsong
souchong, ceai negru, ceai (nemedicinal) care
constă în extracte de merișor, ceai (nemedicinal)
care constă în frunze de merișor, ceai pentru
infuzii, ceai rooibos, ceai sub formă de praf
de varec sărat (kombu-cha), ceai tieguanyin,
ceai vândut în vrac (nemedicamentos), ceai
verde, ceai verde japonez, ceaiuri aromate
(altele decât cele pentru uz medicinal), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
ceaiuri de fructe, ceaiuri cu aromă de fructe (nu

medicinale), ceaiuri (nemedicinale) care conțin
lămâie, preparate din cereale, cereale gata
preparate, cereale pentru alimente de consum
uman, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun, cereale pentru micul
dejun, terci și griș, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale preparate pentru consum uman, cereale
procesate, cereale procesate pentru alimente de
consum uman, chai (ceai), chifle, chipsuri de
orez, chipsuri de porumb, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază de
cereale, chipsuri pe bază de făină, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chutneys (condimente), churros
(produs de patiserie), chow mein (mâncare de
tăiței cu specific chinezesc), ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată caldă vegană, ciocolată cu
hrean japonez, ciocolată fără lapte, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu
boabe de cafea măcinate, clătite, clătite kimchi
(kimchijeon), colțunași pe bază de făină în stil
coreean (mandu), colțunași pe bază de făină,
tipici bucătăriei asiatice (somosa), condimente,
condimente alimentare, condimente aromate,
condimente uscate, condimente sub formă de
prafuri, coriandru măcinat, coriandru, uscat,
covrigei, cuișoare, curcumă de uz alimentar,
curcumă pentru utilizare drept condiment, curry
(condiment), cuș-cuș (griș), dashi-tsuyu (fel
de mâncare japoneză pe bază de supă),
deserturi cu musli, drajeuri dulci (nemedicinale),
drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
dropsuri mentolate destinate utilizării pentru
împrospătarea respirației, dulciuri, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, dulciuri fără conținut de zahăr, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, dulciuri pe
bază de ginseng, dulciuri pe bază de susan,
dulciuri preparate din ulei de susan, dulciuri
sub formă de batoane, empanada (pâinici
umplute), esență de cafea, esențe de ceai,
esențe de uz alimentar (cu excepția uleiurilor
esențiale), extracte de cacao pentru consum
uman, extracte de cafea, extracte de ceai,
extracte de condimente, fagure brut, făină, extras
de malț pentru alimentație, făină comestibilă,
făină cu trufă, făină de cereale, făină de copt,
făină de grâu, făină de grâu de uz alimentar,
făină de hrișcă (pentru alimente), făină de linte,
făină de mei, făină de migdale, făină de năut,
făină de nuci, făină de orez, făină de orz
(pentru alimente), făină de ovăz, făină de ovăz
pentru consum uman, făină de porumb de uz
alimentar, făină de secară, făină de soia pentru
mâncare, făină de tapioca, făină de semințe de
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lacrima-lui-iov, făină din amidon de orez, făină
din semințe de coix pentru alimente, făină din
semințe de leguminoase, de uz alimentar, făină
din semințe oleaginoase pentru alimente, fidea,
fidea uscată, fidele de orez, flori sau frunze
pentru utilizare ca înlocuitori de ceai, floricele de
porumb, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
uscate de piper de sichuan ca și condiment,
fulgi din cereale, fulgi de cereale uscate, fulgi
de grâu, fulgi de orez, fulgi de orz, fulgi de
ovăz, fulgi de patiserie de unt de arahide,
fulgi de porumb, fursecuri, germeni de grâu
pentru consum uman, gheață alimentară, gheață
(apă congelată), gheață sub formă de cuburi,
ghimbir (condimente pudră), ghimbir conservat
ca mirodenie, ghimbir (mirodenii), ghimbir murat
(condiment), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), ginseng procesat folosit ca
plantă, condiment sau aromă, gnocchi (găluște
italiene din cartofi), glazuri comestibile, gnocchi
pe bază de făină, grâu măcinat, griș, gumă
de mestecat, griș de porumb, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de grâu, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări preparate conținând
în principal paste, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări rapide preparate din
musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate pe
bază de porumb, gustări tip prăjitură din orez,
halva, hrean (condimente), harissa (condiment),
hrișcă, procesată, ienibahar, ierburi conservate,
ierburi uscate, ierburi uscate de uz culinar,
infuzii de plante, infuzii, altele decât cele
medicinale, înghețată vegană, înghețate tip
sorbet, ketchup, jeleuri (produse de cofetărie),
kombucha (ceai), ketchup de roșii, ketchup
(sos), lăptișor de matcă pentru uz alimentar,
lipie, macaroane, macaroane (nefierte), maia,
maioneză vegană, mălai, biscuiți de malț, malț
pentru consum uman, extras de malț pentru
alimentație, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri care includ
paste, mâncăruri pe bază de făină, mâncăruri pe
bază de orez, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, marțipan,
mate (ceai), mei etiopian (teff) prelucrat, melasă
neagră, bomboane cu mentă, bomboane cu
mentă (altele decât pentru uz medicinal),
mentă, pentru alt uz decât cel medicinal,
mentă, uscată, miere, miere biologică pentru
consum uman, miere cu plante aromatice,

miere cu trufe, miere de helichrysum, miere de
manuka, miere maturată natural, miere naturală,
miere (pentru alimentație), migdale acoperite
de ciocolată, produse de cofetărie pe bază
de migdale, mirodenii, mirodenii (condimente),
mirodenii uscate, miso, pastă din fasole de soia,
müsli, muștar, nachos (mâncare tradițională
mexicană), napolitane, nucșoară, nuga, orez,
onigiri (găluște de orez), okonomiyaki (clătite
sărate japoneze), orez congelat și preparat cu
legume și condimente, orez decorticat, orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez expandat, orez fiert,
orez integral, orez măcinat pentru consum uman,
orez preparat, orez sub formă de cremă, făină
de orz, orz măcinat, orz decojit (decorticat),
oțet, orz preparat pentru consum uman, oțet
aromat, oțet balsamic, oțet cu piper, oțet de
fructe, oțet de mere, oțet de muștar, oțet din vin,
alimente pe bază de ovăz, arpacaș de ovăz, ovăz
concasat, ovăz decojit, ovăz decorticat, fulgi de
ovăz, ovăz măcinat, ovăz pentru consum uman,
ovăz prelucrat, ovăz procesat pentru alimente
de consum uman, ovăz și grâu presat, pâine,
pâine coaptă în prealabil, pâine crocantă, pâine
cu semințe de soia, pâine cu stafide, pâine
cu usturoi, pâine de malț, pâine de secară,
pâine fără gluten, pâine integrală, pâine indiană,
pâine multicereale, pâine nan (indiană), pâine
pita, pâine prăjită, pâine proaspătă, pâine și
chifle, pastă de ardei iute ca și condiment,
pastă de cacao pentru băuturi, pastă de ghimbir
(condimente), pastă din ardei iute (condimete),
pastă din ardei iuți chili destinată utilizării ca și
condiment, pasta din boabe de soia (condiment),
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
făinoase, paste congelate, paste cu legume
(sosuri), paste de migdale, paste din grâu
integral, paste din hrișcă, paste din linte, paste
din năut, paste din orez, paste din quinoa, paste
făinoase alimentare pentru consum uman, paste
făinoase alimentare, paste făinoase cu trufe,
paste făinoase gata-preparate, paste pentru
supe, paste uscate și proaspete, noodles şi
paste umplute, pesmet, pesto (sos), piper,
piccalilli (murături asortate), piper (condiment),
piper măcinat, piper roșu măcinat (gochutgaru),
piure de ghimbir (condiment), pizza, plăcinte,
plăcinte cu legume, pliculețe de ceai, pliculețe de
ceai (nu pentru uz medicinal), porridge (cererale
preparate), porumb prelucrat, praf de ardei iute
(condimente), praf de chili, praf de chimion,
praf de cuișoare (condimente), praf de muștar
(condimente), praf de piper de sichuan, praf
de șarlotă, praf de scorțișoară (condimente),
praf de usturoi, praf de wasabi (hrean japonez),
praf pentru prăjituri, praf pentru prepararea
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prăjiturilor, prafuri de curcumă pentru utilizare
drept condiment, prăjitură cu migdale, prăjitură
de malț, prăjituri, praline, praline de ciocolată,
preparat din nucă de cocos pentru consum
uman, preparat din cereale (făină alimentară),
preparate de condimente, preparate pe bază
de cacao, preparate din tărâțe pentru consum
uman, preparate din cereale care conțin tărâțe
de ovăz, preparate din cereale care conțin
tărâțe, preparate pe bază de cereale, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de patiserie,
propolis de uz alimentar, produse tartinabile
dulci (miere), produse snacks preparate pe bază
de porumb, pudră de ardei iute (condimente),
pudră de cacao, pudră de cereale, pudră de
curry (condimente), quinoa prelucrată, rahat
turcesc, ravioli, rizoto (preparat pe bază de
orez), sambal (condiment pe bază de ardei iute),
sambal oelek (sos din ardei iute roșu măcinat),
salvie (asezonare), sandvișuri, sare, sare cu
condimente, sare cu șofran pentru condimentat
alimente, sare cu trufă, sare de bucătărie,
sare de mare de bucătărie, sare de masă,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
de anason destinate utilizării ca mirodenie,
scorțișoară (mirodenii), seitan (gluten de grâu
uscat), semințe de cereale procesate, semințe
de chimen destinate utilizării ca mirodenie,
semințe de chimion uscate, semințe de mac
utilizate ca mirodenii, semințe de in de uz culinar
(asezonare), semințe de susan (condimente),
semințe de susan prăjite și măcinate destinate
utilizării ca mirodenie, semințe prelucrate folosite
ca și condiment, semințe prelucrate folosite
ca arome pentru alimente și băuturi, semințe
procesate, amidon și preparate din acesta,
preparate pentru copt și drojdie, semințe uscate
de coriandru pentru utilizare drept condiment,
șerbeturi și sorbete, sirop de agave (îndulcitor
natural), sirop de amidon de uz culinar, sirop
de arțar, sirop de ciocolată, sirop de masă
(îndulcitor), sirop de melasă de uz culinar, sirop
de porumb, sirop de yacon, sirop pentru glazură,
siropuri pentru alimente, siropuri și melasă,
șofran (mirodenii), snacks-uri crocante, făină de
soia, sos (comestibil), sos de arahide, sos de
ardei iute, sos de ardei iute sriracha, sos de
chili, sos de soia, sos de roșii, sos de usturoi
(alioli), sos iute, sos picant, sosuri, sosuri cu
hrean, sosuri cu ierburi, sosuri curry, sosuri de
ciuperci, sosuri de fructe, sosuri pentru gătit,
sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
și paste, spaghete, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru salate, suc de fructe (produse de
cofetărie), tabbouleh (salată libaneză), t aco,
tăiței, tăiței asiatici, tăiței chinezești, tăiței instant,
tăiței din hrișcă, tăiței din grâu integral, tăiței

udon (nefierți), tamarind (condiment), tapioca,
tartă de orez, tarte, sare de țelină, terci de
orez, terci de ovăz, terci din făină de orez,
terci instant, terciuri de ovăz preparat pentru
consum uman, tortellini, torturi vegane, turmeric
(condiment), turtă dulce, turte din orez, turte
indiene, udon (tăiței în stil japonez), usturoi
măcinat (condiment), usturoi tocat (condiment),
vanilie, wasabi (hrean japonez) preparat, wasabi
(pastă de țelină japoneză), yerba mate (ceai sud-
american), yuja-cha (ceai corean cu lămâie și
miere), zahăr brun, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi dulci, produse apicole
de uz alimentar, zahăr, miere, sirop de melasă.
31. Afine crude, afine neprelucrate, afine
proaspete, afine sălbatice, proaspete, agar-agar
nepreparat (tengusa), agrișe proaspete, alge
brune nepreparate (hijiki), alge kelp nepreparate
(kombu), alge lăptuca de mare nepreparate
(aosa), alge marine comestibile, nepreparate,
alge marine nepreparate (wakame), alge
marine, proaspete, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, alge neprocesate
pentru consumul uman, alge nori comestibile,
nepreparate, alge pentru consum uman,
proaspete, alge proaspete, alge roșii marine
altele decât cele de uz medical, aloe
vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
alune, neprelucrate, alune caju proaspete,
alune, proaspete, amestecuri de fructe
(proaspete), amestecuri de semințe sălbatice,
neprelucrate, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, ardei chilli (plante), avocado crud,
avocado neprelucrat, bacă, fructe proaspete,
bame proaspete, banane proaspete, avocado
proaspete, boabe de soia proaspete, boabe
de malț (neprelucrate), boabe crude de cacao,
busuioc proaspăt, bureți-galbeni proaspeți,
bureți negri (pleurotus ostreatus), proaspeți,
căpșuni proaspete, cartofi dulci, proaspeți,
cartofi dulci, proaspeți (yam), castane de
apă proaspete, castane proaspete, cereale
brute, cereale crude (neprelucrate), cereale
neprelucrate, cereale neprocesate, cereale
neprelucrate pentru consum, chili proaspăt,
cimbru proaspăt, cireșe (neprelucrate), cireșe
(proaspete), citrice proaspete, ciupercă de
bambus (phallus indusiatus), proaspătă, ciuperci
crude, ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar,
ciuperci shiitake, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii, proaspete, coriandru
proaspăt, curmale crude, curmale neprelucrate,
curmale proaspete, dude proaspete, dovlecei
proaspeți, fasole neprelucrată, fistic proaspăt,
fructe cu coajă lignificată proaspete, fructe
crude, fructe de guava proaspete, fructe de
kiwi, proaspete, fructe dragon proaspete, fructe
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goji proaspete, fructe ecologice, proaspete,
fructe kaki japoneze, proaspete, fructe
lychee neprocesate, fructe neprelucrate, fructe
proaspete, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de mangustan, fructe proaspete
de myrica, fructe proaspete de naranjilla,
fructe proaspete de păducel, fructe proaspete
de rambutan, fructe proaspete de sapodilla,
fructe, nuci, legume și ierburi proaspete,
fructe și legume proaspete, fructul pasiunii
proaspăt, frunze de ceai neprocesate, ghimbir
neprelucrat, ghimbir crud, ghimbir proaspăt,
ginseng neprelucrat, ginseng proaspăt, grâu,
grâu proaspăt, guave-căpșună proaspete, gutui
proaspete, grepfrut, proaspăt, hrean, proaspăt,
hrișcă nepreparată, iarbă proaspătă, iarbă de
grâu (khorasan), proaspătă, iarbă grasă, legume
proaspete, ierburi neprelucrate, ierburi pentru
consumul uman sau animal, proaspete, ierburi
(plante), lămâi crude, lămâi proaspete, legume
crude, legume ecologice, proaspete, legume
asiatice cu frunze, proaspete, legume proaspete,
leguminoase proaspete, legume rădăcinoase
(proaspete), linte proaspătă, malț, malț de
orz, malțuri și cereale neprocesate, mandarine
proaspete, mango proaspăt, mere proaspete,
măsline crude, măsline neprelucrate, măsline
proaspete, mazăre proaspată, mei nepreparat,
mentă (proaspătă), mere crude, mere proaspete,
merișoare proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), morcovi proaspeți, mure
galbene proaspete, mure proaspete, năut
proaspăt, nucă de cocos crudă, nuci proaspete,
nuci braziliene proaspete, nuci comestibile
(neprelucrate), nuci de betel, proaspete, nuci
de cocos, nuci de cocos proaspete, nuci de
cola proaspete, nuci de ginkgo proaspete,
nuci neprelucrate, nuci pecan proaspete,
nuci proaspete, oregano proaspăt, orz, ovăz,
pătrunjel proaspăt, pere proaspete, polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie
primă pentru uz industrial, polen de albine
(neprocesat), polen (materie primă), pomelo,
proaspete, portocale proaspete, portocale crude,
portocale roșii proaspete, porumb, prune,
proaspete, quinoa nepreparată, rădăcini de
uz alimentar, rodii proaspete, roșcove, crude,
roșcove de chile (alimente pentru animale),
roșii cherry, proaspete, roșii proaspete, rozmarin
proaspăt, rubarbă proaspătă, rucola proaspătă,
salate verzi proaspete, semințe brute, semințe
de chia neprocesate, semințe de floarea-
soarelui proaspete, semințe de fructe, semințe
de flori pentru plantare, semințe de grâu
pentru plantare, semințe de in comestibile,
neprocesate, semințe de in nepreparate,
semințe de legume pentru plantare, semințe

de secară pentru plantare, semințe de pin,
proaspete, semințe de soia verde proaspătă
în teacă (soia verde), semințe naturale,
semințe neprocesate, sfeclă crudă, smochine
proaspete, spanac proaspăt, sparanghel crud,
sparanghel proaspăt, spirulină nepreparată,
struguri proaspeți, susan comestibil, neprelucrat,
trufe proaspete, urzici proaspete, usturoi crud,
usturoi proaspăt, verdețuri ecologice, proaspete,
zmeură neagră, proaspătă (bokbunja), zmeură
proaspătă.
32. Apă de nucă de cocos ca băutură,
aperitive fără alcool, băutură de ghimbir
seacă, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
care conțin vitamine, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi cu
aromă de fructe, băuturi cu suc de ghimbir,
băuturi cu suc de portocale, băuturi cu suc de
struguri, nealcoolice, băuturi de fructe, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi din legume,
băuturi din orez integral, nefiind înlocuitori de
lapte, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
cu adaos de vitamine, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu suc de
legume, băuturi nealcoolice din fructe uscate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
îmbogățite cu vitamine și cu săruri minerale,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe baza de nuci și de
soia, băuturi pe bază de orez, nefiind înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de prune afumate,
băuturi pe bază de soia, altele decât înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de suc de aloe, băuturi
pe bază de suc de mere, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi răcoritoare cu
aromă de cafea, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
siropuri pentru băuturi, bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), băuturi răcoritoare
pe bază de fructe cu aromă de ceai, bere
blondă, bere brună, bere bock, bere cu aromă de
cafea, bere de grâu, bere din extract de rădăcini,
bere fără alcool, bere neagră (cu malț prăjit),
bere și produse de bere, beri aromatizate, beri
artizanale, cidru fără alcool, citronadă, cocteiluri
de fructe, nealcoolice, cocteiluri fără alcool,
esențe pentru fabricarea băuturilor nealcoolice,
extracte din fructe fără alcool, IPA (bere blondă
indiană), preparate nealcoolice pentru fabricarea
lichiorurilor, siropuri pentru limonadă, limonade,
bere din malț, must de malț, nectaruri de
fructe, nealcoolice, pudre folosite la prepararea
băuturilor cu apă de nucă de cocos, punci
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nealcoolic, șerbeturi din fructe (băuturi), sevă
de arțar, sevă de mesteacăn, sirop de coacăze
negre, sirop de malț pentru băuturi, sirop de
migdale, siropuri de fructe, siropuri pentru băuturi
nealcoolice, siropuri pentru pregătirea băuturilor
cu arome de fructe, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, siropuri pentru
prepararea băuturilor pe bază de zer, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), smoothies, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, sorbete sub formă
de băuturi, sorbeturi (băuturi), suc de coacăze
negre, suc de grepfrut, suc de guave, suc de
lămâie folosit la prepararea băuturilor, suc de
mango, sucuri, suc de rodii, vinuri fără alcool,
sucuri de fructe organice, sucuri de aloe vera,
sucuri carbogazoase, sucuri de ginseng roșu
(băuturi), sucuri de legume (băuturi), sucuri de
fructe utilizate ca băuturi.
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
agenţii de import și export, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură

cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de păr, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse horticole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii publicitare și de promovare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate de exterior, servicii de
reclamă și publicitate, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice

───────

(210) M 2020 07132 (111)173631
(151) 06/10/2020
(732) GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET

SRL, B-DUL N.IORGA NR. 35,
PARTER, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CĂTĂLIN NEAGU , STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Zdi TV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.10; 27.05.12; 29.01.15; 26.04.02

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485
C), albastru ( Pantone 2905 C), gri, gri
închis, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Compact-discuri (audio-video), compact-
discuri (memorie numai pentru citire),
compact-disc playere, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, aparate de procesare a datelor,
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semne digitale, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice
de buzunar, etichete electronice pentru
produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, table electronice
interactive, dispozitive de intercomunicare,
interfeţe pentru calculatoare, laptopuri, telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, monitoare
(programe de calculator), radiouri, aparate de
emisie pentru radiotelegrafie, aparate de emisie
pentru radiotelefonie, computer game software,
descărcabile.
35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ şi informare a consumatorilor.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, furnizarea
de informaţii în domeniul telecomunicaţiilor,
furnizarea de camere de chat pe internet,
trimiterea de mesaje, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, difuzarea prin intermediul
televizorului, servicii de telex, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Academii (educaţie), organizarea
concursurilor de frumuseţe, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea

şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea
şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitar, dublări,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de aparate
de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea spectacolelor de circ, prezentarea
spectacolelor de varietate, prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
divertisment radio, închirierea aparatelor de
radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, subtitrare, organizarea şi
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susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
servicii de agenţie de bilete (divertisment),
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video/
închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
securitatea internetului, mentenanţa software-
ului pentru calculatoare, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, platforma ca serviciu
(PaaS), dezvoltare de platforme de calculatoare,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, actualizarea software-ului

pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2020 07138 (111)173807
(151) 07/10/2020
(732) SC NOVA PAN SRL, STR.

POIENELOR NR. 2A, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500419,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NOVOIL NOVA PAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.03.15; 01.15.15; 15.07.01; 05.07.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Uleiuri industriale şi unsori, lubrifianţi,
ulei lubrifiant, lubrifianţi şi unsori industriale,
ceară şi lichide, uleiuri şi unsori industriale,
uleiuri lubrifiante pentru aparate industriale
de refrigerare, lichide de ungere, lichide
pentru tăiere la maşină, lubrifianţi folosiţi ca
uleiuri pentru angrenaje, lubrifianţi pe bază
de ulei, lubrifianţi pentru maşini industriale,
lubrifianţi pentru gresarea vehiculelor, ulei de
floarea soarelui pentru uz industrial, ulei de
rapiţă pentru scopuri industriale, ulei de in
folosit ca lubrifiant, lubrifianţi pentru maşini-
unelte, lubrifianţi pentru utilizare la tăiere la
maşină, lubrifianţi pentru utilizare în procesele
industrial, uleiuri de gresare, uleiuri industriale
pentru lubrifierea suprafeţelor, uleiuri neminerale
folosite în scopuri industriale.

───────
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(210) M 2020 07140 (111)173543
(151) 07/10/2020
(732) DRAGOŞ BUNEA, STR. CALEA

TURZII NR. 178, JUD.CLUJ ,
CLUJ NAPOCA, 400491, CLUJ,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ S.R.L.,
B-DUL CAROL I NR. 4, CORP A, ET.
1, BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
700605, IAȘI, ROMANIA

(540)

Drum Bun

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.24;
29.01.12; 07.11.10

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau

industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, marketing, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a preţurilor, publicitate radio,
servicii oferite de centrale telefonice (preluare
apeluri telefonice), marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
publicitare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de
carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns la
cererile de ofertă / evaluări financiare ca răspuns
la cererile de propuneri (rfp), servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii în
domeniul asigurărilor, subscrierea asigurărilor de
viaţă, subscrierea asigurărilor maritime, servicii
de brokeri de amanet, servicii de fonduri de
pensii private, activităţi de broker imobiliar,
brokeraj de titluri de valoare, servicii de brokeri /
agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni.
42. Efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, calibrare (măsurare), programare
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computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), servicii externalizare furnizate în
domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, dezvoltare de platforme de calculatoare.

───────

(210) M 2020 07142 (111)173621
(151) 07/10/2020
(732) PLANET MANAGEMENT SRL, BD.

CONSTANTIN BRANCOVEANU,
NR. 116, BL.M2/III, SC. 3, ET. 3,
AP.138, CAMERA NR. 1, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PlanetPhone
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07143 (111)174297
(151) 07/10/2020
(732) INOLABS S.R.L., STR. DR.

CONSTANTIN TĂNĂSESCU NR.
25, CAMERA 1, PARTER, JUD.
ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CLINICA bine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, examinări referitoare la educaţie,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), instruire practică
(demonstraţii), organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, îngrijirea
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sănătăţii, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic şi tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilităţi,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
chirurgie plastică, servicii de telemedicină.

───────

(210) M 2020 07144 (111)174296
(151) 07/10/2020
(732) INOLABS S.R.L., STR. DR.

CONSTANTIN TĂNĂSESCU NR.
25, CAMERA 1, PARTER, JUD.
ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CLINICA bine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.07.25

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
353C), turcoaz (Pantone 7465C),
albastru (Pantone 660C), mov (Pantone
7671C), portocaliu (Pantone 171C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, examinări referitoare la educaţie,

servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), instruire practică
(demonstraţii), organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, îngrijirea
sănătăţii, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic şi tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilităţi,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
chirurgie plastică, servicii de telemedicină.

───────

(210) M 2020 07149 (111)174328
(151) 07/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl,

QUAI JEANRENAUD 3, CH,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) Simion & Baciu - Consiliere in
Proprietate Intelectuala SRL,
STR. NATATIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)

MARLBORO MICRO
FINE TOUCH

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pip, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
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țigarte electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete pentru fumători,
chibrituri.

───────

(210) M 2020 07157 (111)173808
(151) 07/10/2020
(732) DD IP Holder LLC, 130 ROYALL

STREET, MA, CANTON, 02021,
MASSACHUSETTS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) Rominvent S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

DUNKIN'DONUTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă, pateuri (patiserie), chifle dulci, chifle
de pâine, fursecuri, torturi/prăjituri, plăcinte,
sandvişuri, pizza, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, ciocolată, cremă din ouă şi
lapte, glazură de tort (glazurare), băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de ceai, băuturi pe
bază de cacao.

───────

(210) M 2020 07165 (111)173809
(151) 07/10/2020
(732) ADRIAN POPESCU, STR. LIVIU

REBREANU NR.21, BLOC M9,
SCARA 2, ETAJ 4, APARTAMENT
40, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Qeno

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de cărți
către membrii unui club de cărți, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
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electrocasnice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor

alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu arme,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de congelare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de protecție
acustică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de tricotat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse din hârtie
de unică folosință, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
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de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seifuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arme, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
silvicultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal , servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite ale
terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărarea de
servicii de telecomunicații, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
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automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri sintetice, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse horticole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de curățare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de navigație,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de tehnologia informației,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări

de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de șelărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu iaurturi înghețate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate și articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu unelte manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fire de tricotat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de cusut.

───────
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(210) M 2020 07167 (111)173810
(151) 07/10/2020
(732) DANIEL DICULESCU, STRADA

PRELUNGIREA GHENCEA
289-293, ETAJ 1, AP. 7, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

gemevo

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de cărți,
către membrii unui club de cărți, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,

servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu arme,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de congelare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecție acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere

de muzică descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seifuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
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de congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arme, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru silvicultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la flori,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite ale
terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri

preplătite ale terților pentru cumpărarea de
servicii de telecomunicații, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri sintetice, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse horticole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje de
terasament, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate și articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
litieră pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tutun, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 07171 (111)173811
(151) 07/10/2020
(732) MEDIAUNO SRL, STR. TURNUL

EIFFEL NR. 54, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Shaping the future
4 a better 2morrow

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07175 (111)173812
(151) 07/10/2020
(732) LUPASCU-PRUNA GEORGE PFA,

STR. DOROBANTILOR NR. 2,
BL. 17, AP. 29, JUDEȚUL SIBIU,
MEDIAȘ, 551143, SIBIU, ROMANIA

(540)

RELIABLE CULTURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 01.05.01

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2768 C), albastru deschis
( Pantone 2925 C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Managementul resurselor umane,
consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi.

───────
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(210) M 2020 07176 (111)173656
(151) 07/10/2020
(732) ROSCA MARCEL ADRIAN

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. PRINCIPALĂ NR. 201, SAT
SĂRATA, JUDEȚUL SIBIU, COM.
PORUMBACU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Alessia Noi îți
evidențiem frumusețea!

(531) Clasificare Viena: 01.07.06; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 07177 (111)173593
(151) 07/10/2020
(732) OMAR WAHBA, BLD.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR.15,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011051,
ROMANIA

(540)

NATURAL AESTHETICS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 26.01.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, consiliere cu privire la diete și
nutriție, asistență sanitară în legătură cu terapia
de relaxare, consiliere legată de nutriție,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță legată de nutriție, consiliere în
materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de nutriție, consultanță profesională
în materie de sănătate, controale medicale,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre chiropraxie, furnizare de
informații despre consiliere în domeniul dieteticii
și alimentației, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, masaj, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii de
consiliere medicală în materie de dietă, servicii
de crioterapie, servicii de drenaj limfatic,
servicii de informații medicale furnizate pe
internet, servicii de microdermabraziune, servicii
de muzicoterapie, servicii medicale, servicii
medicale și de sănătate, servicii oferite de
clinici medicale, servicii stomatologice, servicii
pentru scăderea în greutate, servicii prestate
de dieteticieni, servicii terapeutice cu celule
stem, studii de evaluare a sănătății, terapie
muzicală în scopuri fizice, psihologice și
cognitive, tratamente terapeutice pentru față,
tratamente terapeutice pentru corp, chirurgie
estetică, chirurgie estetică și plastică, chirurgie
plastică, servicii oferite de clinici medicale,
consiliere medicală în domeniul dermatologiei,
furnizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecțiunilor medicale, furnizare de servicii
medicale, îndepărtare cu laser a telangiectaziilor,
servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică, servicii de tratament chirurgical, servicii
de tratament medical, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru spa, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii ginecologice, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii prestate de medici, terapie cu
unde de șoc.

───────
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(210) M 2020 07178 (111)173554
(151) 08/10/2020
(732) DRAGOȘ - NICOLAE

DUMITRESCU, STR. CÂMPULUI
NR. 37, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PRIME INTELLIGENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
01.01.02; 03.07.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de investigații și supraveghere
referitoare la siguranța fizică a persoanelor și la
securitatea bunurilor materiale, servicii de agenții
de detectivi.

───────

(210) M 2020 07182 (111)173813
(151) 08/10/2020
(732) WINE & EXCELLENCE S.R.L.,

STR. GEORGE COȘBUC NR. 24A,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA,
STR.ROZELOR NR. 12, AP.3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MM G MON GOURMET Delices
- Gourmandises - Cadeaux
Excellence, nothing less!

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 02.03.23;
11.03.25; 26.11.25; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare.

───────
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(210) M 2020 07183 (111)173814
(151) 08/10/2020
(732) ALEXANDRU-IONEL BALAN,

SOS. PANTELIMON NR. 352, BL.
3, SC. D, ET. 7, AP. 148 SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COLO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Conținut media descărcabil, materiale
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile.
16. Materiale imprimate, fotografii.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, compilare de reclame pentru
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, creare
de texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, furnizare
de servicii publicitare, producție de material
publicitar, producție de material publicitar
vizual, producție de material publicitar și
anunțuri publicitare, producție de materiale
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție de
înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare, publicitate
online, publicitate și reclamă, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, realizare
de broșuri publicitare, realizare de material
publicitar, realizare de materiale publicitare,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare.

41. Furnizarea de programe de divertisment
preînregistrate, divertisment, divertisment
interactiv on-line, divertisment on-line,
divertisment pe internet, furnizare de activități
recreative, furnizare de divertisment online
sub formă de show-uri de jocuri, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, servicii de consultanță
în domeniul divertismentului, servicii de
divertisment, servicii de divertisment pentru
utilizarea în comun de înregistrări audio și video,
servicii de divertisment legate de concursuri,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune webcam, servicii de
prezentare audiovizuală în scopuri recreative,
servicii de informații și consultanță cu privire la
divertisment.

───────

(210) M 2020 07184 (111)174096
(151) 08/10/2020
(732) PRETURI PENTRU TINE SRL,

BULEVARDUL NATIUNILOR
UNITE, NR. 1, BL. 108A, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ppt

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.24;
25.01.19

(591) Culori revendicate:roşu, alb, grena
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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24. Cuverturi, cuverturi pentru pat, feţe de masă,
cuverturi pentru canapele, cuverturi din materiale
textile, ţesături întărite (textile).
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de agenţie de import și export.

───────

(210) M 2020 07186 (111)173557
(151) 08/10/2020
(732) FLORIN HOACA STOIAN, BD.

BRAILEI NR.18 BL. 18 AP. 6, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

VINARIAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin Internet,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
servicii ale agențiilor de export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de achiziții, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de comenzi
online, servicii de agenție de import și export,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 07189 (111)174049
(151) 08/10/2020
(732) PHONOTEC SOLUTIONS

SRL, ALEEA ALBATROS NR.
9A, BL.29, APT. 23, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900145, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AMBILIFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.03.13

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#161415), verde (HEX #a5cd39)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice pentru îngrijirea animalelor.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare și
preparate dietetice, preparate și articole dentare
(altele decât articolele de toaletă), produse și
articole pentru igienă pentru scopuri medicale
sau veterinare.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2020 07192 (111)173815
(151) 08/10/2020
(732) SOCIETE GENERALE , 29,

BOULEVARD HAUSSMAN, PARIS,
75009, FRANȚA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

BRD GROUPE
SOCIETE GENERALE

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri bancare, servicii financiare, servicii
de afaceri monetare, servicii imobiliare, agenţii
de credit, servicii de investiţii financiare,
gestiunea investiţiilor, servicii de consiliere
privind investiţiile financiare, furnizare de
informaţii şi analize în domeniul investiţiilor
financiare, analiză financiară, servicii de
asigurare, servicii de asigurari de viaţă,
consultanţă în domeniul asigurărilor, servicii de
card de plată, servicii referitoare la carduri
de debit, servicii de garanţie, formare de
capital, consultaţii în domeniul financiar, servicii
de expertiză în domeniul imobiliar, gestiunea
bunurilor imobiliare, cotaţii de bursă, brokeraj
la bursă, curtaj în asigurări, credite, finanţare
în leasing (leasing finance), depozit de titluri,
gestiunea titlurilor de valoare, servicii bancare
de economisire, estimări financiare (asigurări,
bănci, imobiliare), servicii de finanţare, colectare
de fonduri, informaţii financiare, informaţii în
domeniul asigurărilor, servicii bancare directe,
investiţii de capital, tranzacţii de schimb valutar,
organizare de tranzacţii financiare, operatiuni

monetare, plăţi cu plată parţială, plata fondurilor,
împrumuturi (finanţe), împrumuturi garantate,
tranzacţii financiare, transfer electronic de
fonduri, verificări de cecuri, management
financiar-bancar, cercetarea şi prospectarea
pieţelor financiare şi gestionarea titlurilor de
valoare, estimări fiscale, estimări ale activelor,
gestionare a activelor, toate aceste servicii
putând fi furnizate prin internet.

───────

(210) M 2020 07195 (111)173816
(151) 08/10/2020
(732) DE SILVA INTERMED SRL,

DANIEL DANIELOPOLU,
NR.44A, CORP C2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Terra Valleverde

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 01.07.06;
01.15.11; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vin roșu.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
vinuri (cu excepţia transportului), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
cât mai comod prin magazine en-gros sau
en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
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emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri și expoziții în scop publicitar,
comercial și de promovare, toate acestea pentru
vinuri, publicitate, publicitate online într-o rețea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vin
roșu, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vin roșu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vin roșu, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vin roșu, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu vin roșu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu vin roșu.
39. Depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, livrare de
vinuri.
40. Producţie de vinuri pentru terţi.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului, consultanță în domeniul fabricării vinului.

───────

(210) M 2020 07199 (111)174125
(151) 08/10/2020
(732) ROMAQUA GROUP SA , STR.

CARPAŢI NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 535300, HARGHITA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Regina apelor minerale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roşu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Ape minerale şi gazoase, apă lithia
(bogată în litiu), apă minerală (băuturi), apă
carbogazoasă, ape de masă, ape de izvor, ape
(băuturi).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distribuţie şi
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate şi marketing, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
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comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare, toate
acestea în legătură cu produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, ambalarea produselor, depozitare
de produse, depozitare temporară de livrări,
depozitare şi livrare de bunuri, servicii de
etichetare, servicii de îmbuteliere, servicii
de împachetare şi ambalare, subdivizarea şi
reambalarea bunurilor, transport şi depozitare,
împachetare şi ambalare de bunuri, transport şi
livrare de bunuri, ambalarea mărfurilor, servicii
de livrare a mărfurilor, servicii de manevrare şi
transport de mărfuri, servicii de manipulare a
mărfii de import şi export, servicii de transport
şi expediţie de mărfuri, transport de mărfuri,
colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri, reexpediere de mărfuri,
ridicare de mărfuri, servicii de distribuţie, servicii
de expediere, servicii de transport, servicii
de transport comercial de mărfuri, servicii de
urmărire a mărfurilor, toate acestea în legătură
cu produsele din clasa 32.

───────

(210) M 2020 07203 (111)173817
(151) 08/10/2020
(732) DE SILVA INTERMED SRL,

STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR.44A, CORP C2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Valleverde

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
17.01.19

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vin alb.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
vinuri (cu excepţia transportului), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru vinuri, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
vinuri, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vin alb,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vin alb, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vin alb, servicii de vânzare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1543

cu amănuntul online în legătură cu vin alb,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu vin alb, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu vin
alb.
39. Depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, livrare de
vinuri.
40. Producție de vinuri pentru terți.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului, consultanță în domeniul fabricării vinului.

───────

(210) M 2020 07207 (111)173818
(151) 08/10/2020
(732) HACI MEHMET DUNDAR,

CALEA DUDESTI NR.188, BL.C,
AP.47, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL.ST2, SC.B, AP.46, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DERMAN HEALTY
HUMAN NATURAL

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.07.24;
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
albastru, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Măsline conservate, măsline preparate, la
conservă, ulei de măsline, pește conservat,
mazăre conservată, conserve de fasole, ton
(conserve), legume congelate, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe congelate,
amestecuri de fructe uscate, fructe de mare
gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, lapte, lapte bătut, lapte praf,
lapte de soia, iaurt, iaurt de băut, brânză topită,
brânză de oaie, preparate cu brânză de țară.
30. Oțet, Produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, ceaiuri
de fructe, biscuiți cu fructe, paste uscate, sos
pentru paste, paste alimentare (aluaturi), paste
alimentare proaspete, mâncăruri care includ
paste, paste alimentare făinoase.
32. Apă plată, apă minerală, băuturi de fructe.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, regruparea în avantajul
terților a unor produse alimentare (cu excepția
transportului lor), în magazine specializate și în
magazine online.

───────
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(210) M 2020 07216 (111)173819
(151) 09/10/2020
(732) IOANA ANGELA SIMILEA,

INT. COJESTI NR.1, ET.3,
AP.9, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ANGELA SIMILEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07218 (111)173820
(151) 09/10/2020
(732) RUIAN BRILLO IMPORT

AND EXPORT TRADE
CO.,LTD, FI.5,NO.6,YOUDIAN
SOUTH ROAD,TING TEN
VILLAGE,TINGTIAN STREET,
RUIAN, CHINA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FUERTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 07221 (111)173967
(151) 09/10/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTĂRI
- TRANSFOND S.A., BD.
FICUSULUI NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AliasPay A

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.03

(591) Culori revendicate:portocaliu (RGB 210
79 42), verde (RGB 3 162 74), negru
(RGB 000)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri financiare.
42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────

(210) M 2020 07222 (111)173968
(151) 09/10/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTĂRI
- TRANSFOND S.A., BD.
FICUSULUI NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

e-Factur@ TFD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
14.03.09; 24.17.17

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485),
bleu, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri financiare.
42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────
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(210) M 2020 07223 (111)173821
(151) 09/10/2020
(732) HOMESTUFF SRL, STRADA

UNIRII NR. 11, JUDETUL ILFOV,
MAGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

MyHome

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
07.01.24

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
eb951a), verde (Pantone 2d534c), alb
(Pantone ffffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Cuțite, furculițe și linguri.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, instalații
sanitare, ustensile electrice de gătit.
14. Ceasuri.
16. Articole de birou, cu excepția mobilei.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
mobilier exterior, articole pentru pat, respectiv:
saltele, somiere, perne.
21. Ustensile și recipiente de menaj sau
de bucătărie, veselă, cu excepția furculițelor,
cuțitelor și lingurilor.
24. Țesături și produse textile, lenjerie de pat,
pilote, cuverturi de pat și fețe de masă, cu
excepția celor din hârtie.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum si alte
materiale pentru acoperirea pardoselilor, tapet
netextil.

───────

(210) M 2020 07225 (111)173822
(151) 09/10/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102, SC. 3, ET.
6, AP. 55, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050707, ROMANIA

(540)

Nazari

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:rosu, galben, maro,
portocaliu, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Prăjituri, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai, prăjituri cu cremă,
prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu migdale, prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri pentru ceai cu ciocolată
și lapte, brioșe, brioșe (muffins), brioșe cu fructe,
brioșe umplute cu gem, prăjitură cu migdale,
prăjitură învelită în ciocolată, prăjitură pentru
micul dejun, batoane de prăjitură, prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, torturi.

───────
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(210) M 2020 07234 (111)173823
(151) 09/10/2020
(732) MAN GROUP SRL, STR.

GENERAL DASCALESCU, NR.
254, JUD. NEAMŢ, PIATRA-
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COVRIDOG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, insecte și
larve preparate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi alimentare, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, aripioare de pui,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
carne preparată, cartofi umpluți, falafel, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab
(carne tocată), salate preparate, surimi (preparat
din pasta de peşte), supe, tocane (alimente),
bacon, bratwurst (cârnaţi), cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, cârnați în aluat, cârnați,
carne, cârnați afumați, cârnați conservați, cârnați
cruzi, carne conservată, carne congelată, carne
proaspătă, carne prăjită, carne de vită, carne de
rață, carne de porc, cărnuri, hamburgeri (carne
toccata), fripturi, înlocuitori de carne, pateuri
din carne, paste de carne, produse din carne
preparate, salam, pui, șuncă, umplutură de carne
pentru plăcinte, cârnați vegetali, carne pentru
cârnați, intestine din care se prepară membrane
pentru cârnați, mațe pentru cârnați, naturale sau

artificiale, membrane pentru cârnați (sintetice),
carne tocată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
brânză topită.
30. Hot dog (sandvișuri), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise (sandvişuri), cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat şi șerbeturi,
sare, mirodenii, arome şi condimente, semințe
procesate, amidon şi produsele acestora,
preparate coapte şi drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, baghete umplute, baozi (chifle umplute),
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată
ca substituți alimentari, pufuleţi cu brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
blaturi de pizza, boabe de porumb prăjite,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, brioșe,
burritos (mâncare mexicană), chifle umplute,
clătite sărate, clătite, chipsuri din cereale,
covrigei, covrigei moi, frigănele, fulgi (din cereale
pentru consum uman), gustări care constau în
principal din pâine, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază
de orez, lipii cu pui, lasagna, înveliș pentru
sandvișuri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
(sandvișuri), mâncăruri preparate în special pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
orez, plăcinte, pizza, pateuri cu cârnați, pâine
cu umplutură, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie din
legume şi carne, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prăjituri din mei, rizoto (mâncare pe bază
de orez), rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, snack-uri
preparate din făină de cartofi, tortillas, taco,
arahide glazurate (produs de cofetărie), aluaturi
împletite prăjite, batoane de cereale şi batoane
energizante, biscuiți sărați, budinci, cozonaci,
cornuri, clătite americane, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată şi gumă de mestecat,
prăjitură cu pâine, pâine, baghete, chifle, aluat,
amestecuri de aluat, făină de aluat, produse
din aluat gata de copt, amestec de condimente,
amestecuri condimentate, amestecuri pentru
umplutură care conțin pâine, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), arome preparate din carne
destinate îmbunătăţirii gustului, ketchup (sos),
muștar, maioneză, sosuri, agenţi de legare
pentru cârnați, plăcinte cu carne tocată, aluaturi
şi amestecuri din acestea, preparate alimentare
pe bază de cereale, paste uscate şi proaspete,
noodles şi paste umplute, glazuri şi umpluturi
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dulci, miere, sandviș din brânză topită, plăcintă
cu carne.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
furnizare de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
băutură, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii de bufet de salate, servicii de
cantine, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
preparare de mâncăruri, prepararea alimentelor,
servicii de pizzerii, furnizare de alimente şi
băuturi în bistrouri, servicii de bufet, restaurante
(servirea mesei), servicii de gătit, servicii de
ceainărie, servicii oferite de rotiserii, snack-
baruri, catering, furnizare de alimente şi băuturi
în gogoșării, închiriere aparate de gătit, închiriere
de mobilă, închiriere de maşini industriale
de gătit, închiriere de echipamente de bar,
închiriere de echipament de catering, închiriere
de mobilier, lenjerii de pat şi seturi de masă,
închiriere de plite de încălzit electrice, de uz
casnic, servicii furnizate de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică şi de vacanță.

───────

(210) M 2020 07236 (111)173824
(151) 10/10/2020
(732) CRISTIAN LAZARESCU,

DRM.ZAVOI NR. 96A, SAT VALEA
MARE-PODGORIA, JUD. ARGES,
STEFANESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR.FAGETULUI
144, BL.ST2, SC.B, AP.46, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MR.CRISPY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.03; 03.07.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
alb, roșu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică în spații
special amenajate pentru servirea preparatelor
culinare și a băuturilor, servicii de mâncare
la pachet, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────
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(210) M 2020 07240 (111)173825
(151) 13/10/2020
(732) DANIELA-IOANA MĂNAC, STR.

JIRULUI NR. 24, ETJ. 3, AP.
13, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Freya by M.D.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
02.09.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 07242 (111)173826
(151) 12/10/2020
(732) IRIDEX GROUP SALUBRIZARE

SRL, SAT SCHITU, JUD.
CONSTANTA, COSTINESTI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
144, BL.ST2, SC.B, AP.46, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

IRIDEX GROUP salubrizare
Protejează mediul-

construiește viitorul!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.19;
26.04.18; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, roșu, alb,
verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transportul și depozitarea gunoiului,
descărcare (transport) de deșeuri, organizarea
serviciilor de transport, colectare de deșeuri
industriale (transport).
40. Reciclarea deșeurilor, tratarea (reciclarea)
deșeurilor, transformare (reciclarea deșeurilor),
reciclarea gunoaielor și deșeurilor, consultanță
privind reciclarea gunoiului și deșeurilor,
furnizare de informații despre reciclarea
deșeurilor, servicii de informații, de consiliere și
de consultanță referitoare la reciclarea gunoiului
și a deșeurilor.

───────
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(210) M 2020 07244 (111)174213
(151) 12/10/2020
(732) CONTAKT CARTRIDGE SRL, STR,

CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 119/A, CAMERA 1, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TOPRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a hârtie şi
carton, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, articole de papetărie şi articole de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), scanere
de imagini, scanere, scaner de mână, scanere
pentru coduri de bare (exceptând transportul
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen

şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
scanere de imagini, scanere, scaner de mână,
scanere pentru coduri de bare, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la hârtie şi carton, produse
de imprimerie, articole pentru legătorie, articole
de papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor), scanere de imagini,
scanere, scaner de mână, scanere pentru coduri
de bare, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
scanere de magini, scanere, scaner de mână,
scanere pentru coduri de bare, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.

───────
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(210) M 2020 07245 (111)173575
(151) 12/10/2020
(732) SC ALISON HAYES (ROMANIA)

SRL, SOS. BUCURESTI-BUZAU,
KM 55,2, JUD. IALOMITA,
URZICENI, IALOMIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SYNEK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.03.04;
26.03.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Măști faciale de uz medical, măşti faciale
de protecție pentru uz medical, măști faciale
bioterapeutice de uz medical, măști faciale
terapeutice, măști faciale de protecție pentru
uz stomatologic, măști de protecție respiratorie
confecționate din materiale nețesute de uz
medical, măști nazale (de protecție) pentru uz
medical, măști sanitare de uz medical, măști de
protecţie pentru gură de uz medical, măști de
protecţie de unică folosinţă pentru uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălţăminte de uz medical, halate medicale,
halate chirurgicale, halate pentru chirurgi,
halate pentru examinarea pacienților, halate
de uz chirurgical, halate pentru izolare de uz
medical, halate de uz medical pentru vizitatori,
combinezoane de uz medical, costume de
uz medical, costume cu filtru de uz medical,
costume exoscheletice robotizate de uz medical,
costume presurizate de uz medical, ghete de
uz medical, papuci de unică folosință de uz
medical, viziere de protecție pentru uz medical,
cearșafuri de uz medical, cearșafuri cauciucate
pentru incontinență, cearșafuri de examinare
chirurgicală, cearșafuri pentru săli de operație,

fețe de pernă de uz medical, paturi de uz
medical, perne de uz medical.
24. Lenjerie de pat de unică folosinţă din
material textil, feţe de masă din materiale
textile de unică folosinţă, cearşafuri, cearşafuri
din plastic (care nu sunt cearşafuri pentru
incontinenţă), cearşafuri de pat cu volane,
cearşafuri cu tiv elastic, cearşafuri de pat din
hârtie, cearșarfuri de unică folosinţă, feţe de
pernă, feţe de pernă din hârtie, fețe de pernă de
unică folosință.
25. Halate, halate de plajă, halate pentru
gravide, halate pentru botez, halate de casă,
halate de laborator, halate pentru frizerii, halate
pentru asistente medicale (îmbrăcăminte),
combinezoane (îmbrăcăminte), combinezoane
de schi, combinezoane/salopete, combinezoane
(lenjerie intimă), combinezoane pentru bebeluşi,
combinezoane pentru snow-board, costume,
costume de karate, costume de judo, costume
de kendo, costume de taekwondo, costume
de aikido, costume de neopren, costume
de marinar, costume de plajă, costume de
motociclism, costume de gimnastică, costume
de patinaj, costume populare, costume de
bebeluşi, costume stil zoot, costume de dans,
costume din piele, costume de teatru, costume
de seară, costume pentru bărbaţi, femei si
copii, costume de lucru, costume de gală,
costume de balet, costume de halloween,
costume de ploaie, costume sportive de zbor,
costume informale (casual), costume de înot,
costume de baie, costume sportive, costume
de jogging, costume rezistente la vânt, costume
impermeabile, costume de schi, papuci de unică
folosinţă.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terţilor
de măști faciale de uz medical, măşti faciale
de protecţie pentru uz medical, măşti faciale
bioterapeutice, măşti faciale terapeutice, măşti
faciale de protecţie pentru uz stomatologic,
măști de protecţie respiratorie confecţionate din
materiale nețesute de uz medical, măști nazale
(de protecţie) pentru uz medical, măști sanitare
de uz medical, măști de protecţie pentru gură de
uz medical, măști de protecţie de unică folosinţă
pentru uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălţăminte de uz
medical, halate medicale, halate chirurgicale,
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halate pentru chirurgi, halate pentru examinarea
pacienţilor, halate de uz chirurgical, halate pentru
izolare de uz medical, halate de uz medical
pentru vizitatori, combinezoane de uz medical,
costume de uz medical, costume cu filtru de
uz medical, costume exoscheletice robotizate de
uz medical, costume presurizate de uz medical,
ghete de uz medical, papuci de unică folosință
de uz medical, viziere de protecţie pentru uz
medical, cearşafuri de uz medical, cearşafuri
cauciucate pentru incontinenţă, cearşafuri de
examinare chirurgicală, cearşafuri pentru săli de
operaţie, fețe de pernă de uz medical, paturi
de uz medical, perne de uz medical, lenjerie de
pat de unică folosinţă din material textile, feţe
de masă din materiale textile de unică folosinţă,
cearşafuri, cearşafuri din plastic (care nu sunt
cearşafuri pentru incontinenţă), cearşafuri de pat
cu volane, cearşafuri cu tiv elastic, cearşafuri
de pat din hârtie, cearsarfuri de unică folosință,
feţe de pernă, feţe de pernă din hârtie, fețe
de pernă de unică folosință, halate, halate de
plajă, halate pentru gravide, halate, pentru botez,
halate de casă, halate de laborator, halate
pentru frizerii, halate pentru asistente medicale
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
combinezoane de schi, combinezoane/salopete,
combinezoane (lenjerie intimă), combinezoane
pentru bebeluşi, combinezoane pentru snow-
board, costume, costume de karate, costume
de judo, costume de kendo, costume de
Taekwondo, costume de aikido, costume de
neopren, costume de marinar, costume de
plajă, costume de motociclism, costume de
gimnastică, costume de patinaj, costume
populare, costume de bebeluşi, costume stil
Zoot/costume de dans, costume din piele,
costume de teatru, costume de seară, costume
pentru bărbaţi, femei si copii, costume de lucru,
costume de gală, costume de balet, costume
de Halloween, costume de ploaie, costume
sportive de zbor, costume informale (casual),
costume de inot, costume de baie, costume
sportive, costume de jogging, costume rezistente
la vânt, costume impermeabile, costume de schi,
papuci de unică folosinţă (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
și să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin/cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermeiliul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul și/sau cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata și servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare şi anume, pliante,

prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul și ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informaţii despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, servicii agenții de import-
export.

───────

(210) M 2020 07268 (111)174101
(151) 12/10/2020
(732) CASA DIN PADURE SRL,

DRUMUL TABEREI NR. 20, BL.
C2, SC. E, AP. 156, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Casa din Pădure

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.16; 06.07.07

(591) Culori revendicate:verde, bleu, albastru,
maro, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
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efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de tabere sportive.
43. Servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), închirierea de locuinţe
pentru cazare temporară, rezervări pentru
cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 07269 (111)173633
(151) 12/10/2020
(732) SÁNDOR TAMÁS,

STR.FORTYOGÓ NR.22, JUDETUL
COVASNA, TARGU SECUIESC,
525400, COVASNA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA NR.61, BL.10E ,SC.B, AP.9,
JUDETUL COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

DESCRIPTIO
TRANSYLVANIAE NOVA ET

ACCURATA TRANSYLVANIAE
DESCRIPTIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.07.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Materiale didactice sau de învățământ,
atlase, cărți, hărți, culegeri de hărți, publicații
imprimate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale în special publicare de colecţii de
hărţi, organizare de expoziţii cu caracter cultural
şi educativ, organizarea şi conducerea de
conferinţe, de seminarii, de ateliere (instruire),
redactarea de texte altele decât cele publicitare,
publicarea de texte altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 07276 (111)173827
(151) 12/10/2020
(732) A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI, BD.

NICOLAE BĂLCESCU NR.16-18,
JUD. ILFOV, COM.DOBROEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.11.18; 03.07.01; 03.07.17; 24.09.05;
23.01.01

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Antrenare (instruire), servicii de club
(divertisment sau educație), organizarea de
competiții sportive, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică nedectabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de copetiții (educative sau divertisment),
fotografie, educație fizică, instruire practică
(demonstrații), publicarea de texte, altele
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decât textele de publicitate, publicarea cărților,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilități sportive, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilități
pentru stadioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, închirierea terenurilor
de tenis, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, editarea caselor video,
închirierea caselor video, înregistrarea pe case
video, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 07279 (111)173642
(151) 12/10/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, STR. 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, GL,
LONDON, WC2R 2PG, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL, STR.
C.A. ROSETTI NR.17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEO STICKS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 07282 (111)173828
(151) 13/10/2020
(732) MARIUS CRISTIAN DANAILA,

CALEA CĂLĂRAŞI NR.321, BL.202,
SC.1, ET.4, AP. 17, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030622, ROMANIA

(540)

CRAMA ANNWINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vin.
───────
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(210) M 2020 07283 (111)173829
(151) 13/10/2020
(732) COSTEL POSTOLACHE, B-

DUL CAROL I, NR.36, BL. B3,
ET.7, AP.42, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

L BIBLIOTECA LEONARDO

(531) Clasificare Viena: 24.01.25; 27.05.01;
27.05.21; 03.01.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, galben, maro,
crem, roz, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 07284 (111)173830
(151) 13/10/2020
(732) ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL,

ŞOS. ALEXANDRIEI NR. 76-78,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PULSAR HOME EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.14; 26.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate de comandă pentru iluminat, senzori
şi controlere WI-FI, relee şi dispozitive electrice
pentru diverse acţionări (toate aceste produse
cu funcţionalităţi SMART), software de calculator
pentru controlul iluminatului.
11. Surse (aparate şi instalaţii) de iluminat,
aparate de iluminat, corpuri de iluminat,
dispozitive de iluminat, instalaţii de iluminat,
accesorii electrice de iluminat, accesorii pentru
corpuri de iluminat, becuri de iluminat.

───────
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(210) M 2020 07287 (111)174024
(151) 13/10/2020
(732) AKRO S.R.L., STR. ZIZINULUI NR.

110, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SPECTRA PROFESSIONAL
UV SOLUTIONS

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1005691/26.02.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: PROFESSIONAL UV SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Echipamente (aparate) de tratarea aerului,
lămpi germicide, lămpi bactericide, lămpi
germicide pentru purificarea aerului, instalaţii
pentru sterilizare, aparate pentru sterilizarea
aerului, echipament (aparat) pentru sterilizare,
dezinfectare şi decontaminare, nu pentru scopuri
medicale, lămpi cu raze ultraviolete (nu de uz
medical), sterilizatoare cu ultraviolete, nu cele
pentru scopuri medicale, lămpi cu ultraviolete
pentru acvarii, aparate de iradiere cu raze
ultraviolete, nu pentru scopuri medicale, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
lămpi fluorescente cu lumină ultravioletă de
intensitate scăzută, aparate combinate cu raze
ultraviolete şi de iluminare, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
radiatoare cu ultraviolete, altele decât cele
pentru motoare, instalaţii de sterilizare cu
ultraviolete (aparate de tratare a apei), unităţi
(aparate) cu raze ultraviolete de sterilizare a

apei, de uz industrial, unităţi (aparate) cu raze
ultraviolete de sterilizare a apei, de uz casnic,
aparate pentru sterilizarea aerului, aparate
de dezinfectare, nu pentru scopuri medicale,
aparate de ionizare pentru tratarea apei, aparate
de dezinfectat bancnote, aparate de sterilizare
cu abur, de uz casnic, aparate de sterilizare
cu abur, de uz industrial, aparate de sterilizare
cu abur, de uz medical, aparate de sterilizare
pentru instrumente chirurgicale, aparate pentru
dezinfectarea veselei de uz industrial, arzătoare
germicide, camere de decontaminare (instalații
sanitare), autoclave (sterilizatoare), duşuri de
decontaminare, echipamente (aparate) portabile
de decontaminare, instalaţii de sterilizare
chimică (aparate de tratare a apei), instalaţii
pentru sterilizare, pungi de unică folosință pentru
sterilizare (cu excepția celor din hârtie sau plastic
folosite cu scopul de ambalare, depozitare și
împachetare), recipiente sub presiune pentru
sterilizare, sterilizatoare cu ultrasunete de uz
casnic, sterilizatoare de uz casnic, sterilizatoare
de uz industrial, sterilizatoare, sterilizatoare de
apă, sterilizatoare de toaletă cu UV pentru
uz casnic, sterilizatoare folosite în laboratoare,
sterilizatoare de vase, sterilizatoare pentru
biberoane, sterilizatoare pentru instrumente
medicale, sterilizatoare utilizate în spitale,
filamente pentru lămpi electrice, dulii pentru
lămpi electrice, lămpi UV cu halogen pentru
vapori de metale, aparate de dezinfecţie, nu
pentru scopuri medicale, aparate de dezinfectare
a apei, nu pentru scopuri medicale.
35. Regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de comerţ
electronic şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, senvicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata a produselor
proprii și ale terţilor, furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
și servicii, oferirea de informaţii comerciale
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şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, coordonare, pregătire şi
organizare de evenimente, expoziţii, târguri și
prezentări în scopuri comerciale şi publicitare,
organizare de programe de fidelizare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale sau
publicitare, gestionare de programe de loializare,
de stimulare sau promoţionale pentru clienţi.

───────

(210) M 2020 07295 (111)173831
(151) 19/10/2020
(732) DENTPARK GROUP SRL,

STR. EROII SANITARI NR. 25,
CAMERA 7, DEMISOL, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dent Park dental clinic

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
29.01.13; 26.04.01; 26.11.02

(591) Culori revendicate:alb, albastru
deschis, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse igienice pentru uz medical, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante.

───────

(210) M 2020 07312 (111)173832
(151) 14/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

carpatina

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5.  Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
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electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(210) M 2020 07322 (111)174167
(151) 14/10/2020
(732) MEDICAL OFTA CLINIC SRL,

BULEVARDUL REPUBLICII NR.
55, PARTER, JUD. BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRIŢA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ GHEORGHE
BRATILA CRISTINA, STR. SFINŢII
VOIEVOZI NR. 1BIS, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ofta medical clinic
clinica ochilor tăi

(531) Clasificare Viena: 27.05.07; 27.05.10;
27.05.11; 26.11.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de oftalmologie.
───────

(210) M 2020 07326 (111)173833
(151) 14/10/2020
(732) MOVEATILE PROJECT SRL,

STR. FEDRA 4 A, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

MOVEATILE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Sisteme modulare metalice de prindere și
fixare pentru podea, sisteme modulare metalice
de prindere și fixare pentru perete, sisteme
metalice de perete și podea care conţin panouri
sau plăci, sisteme metalice de prindere și
fixare perete și podea alcătuite din panouri și
plăci, profile metalice pentru fixare folosite în
construcţii, sisteme metalice de fixare pentru
placarea pereţilor, plăci metalice, plăci din metale
comune, plăci metalice de construcţie, articole
din metal pentru placarea pereţilor, scânduri din
metal pentru podea, conectori metalici pentru
pardoseală şi grinde pentru pardoseală, secţiuni
de pardoseală confecţionate din metal, dale
metalice de pardoseală pentru construcţii.
19. Sisteme modulare nemetalice de prindere
și fixare pentru perete, sisteme modulare
nemetalice de prindere și fixare pentru podea,
sisteme nemetalice de perete și podea care
conţin panouri sau plăci, profile nemetalice
din material sustenabile sau biomimetice
pentru fixarea panourilor și plăcilor, profile
nemetalice pentru fixare folosite în construcţii,
plăci ceramice, căptuşeli nemetalice pentru
pardoseală, plăci nemetalice pentru pardoseală,
dale nemetalice pentru pardoseală, căptuşeală
pentru pardoseală fabricată din plută, panouri
de construcţii realizate din lemn şi răşini
hidroizolante, plăci din fibre, plăci de pavaj, plăci
din lemn, plăci din piatră naturală, plăci ceramice
pentru pereţi interiori, plăci de mozaic pentru
podele, plăci fixate (nemetalice) pentru utilizare
în construcţia de structuri de lemn.
37. Pregătirea podelelor pentru placare şi
căptuşire, pregătirea suprafeţelor de scări pentru
placare şi căptuşire, placare cu ardezie şi
plăci de ceramică, renovarea şi restaurarea
clădirilor, restaurarea operelor de artă, servicii
de restaurare de zugrăveli, restaurare de unităţi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1559

de comerţ cu amănuntul, furnizare de informaţii
legate de restaurarea mobilei, consolidare
de clădiri, întreţinere de clădiri, reparaţii şi
întreţinere de clădiri, amenajare de terenuri
(construcţii), construcţie de anexe de casă,
întreţinere de mobilier, restaurări de mobilier,
întreţinere şi reparaţii de mobilier.
42. Proiectarea (designul) spaţiului interior,
servicii de design interior şi exterior, servicii
de consultanţă în materie de design interior,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, servicii de design interior şi servicii
conexe de informare şi consiliere, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor şi a mobilierului pentru design interior,
consultanţă profesională privind amenajarea
de interior, servicii de consiliere privind
planificarea amplasării sau amenajării localului,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanţă în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
de design arhitectural, design arhitectural pentru
planificare urbană, design arhitectural pentru
decoraţiuni interioare, design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare, servicii de arhitectură
privind dezvoltarea terenurilor, servicii de
planificare arhitecturală şi urbană, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spaţii de
birouri, furnizare de informaţii în domeniul
designului arhitectural printr-un site web,
planificare în domeniul urbanismului şi al
urbanismului comercial, cercetare în domeniul
planificării urbane, servicii de consiliere în
domeniul urbanistic, servicii de consultanţă în
domeniul urbanismului, cercetare în domeniul
construcţiilor de clădiri sau al urbanismului.

───────

(210) M 2020 07333 (111)173834
(151) 15/10/2020
(732) STAR PROJECT SRL, STR.

CONSTANTIN SILVESTRI, NR.
26, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300538, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

STAR PROJECT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02
(591) Culori revendicate:roșu (HEX

#ED1C24), gri (HEX #8A9097), negru
(HEX #232021)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii de proiectare, consultanță în
domeniul proiectării tehnologice, elaborare de
planuri (construcții), elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, proiectare de conducte,
proiectare de construcții, proiectare și dezvoltare
de rețele, proiectare științifică și tehnologică,
servicii de consultanță în materie de proiectare,
servicii de inginerie în materie de proiectare
de structuri, servicii de proiectare tehnică
industrială, servicii de proiectare tehnologică,
studii de fezabilitate în materie de proiectare.

───────

(210) M 2020 07335 (111)173835
(151) 15/10/2020
(732) GB MOTORS INVEST SRL, STR.

I.L. CARAGIALE NR. 20, FN,
JUDETUL HUNEDOARA, DEVA,
330014, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Transilvania Camp
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Autorulote.
───────

(210) M 2020 07337 (111)173836
(151) 15/10/2020
(732) CLAUDIU-VASILE TIMOCE, STR.

GRIGORE SILASI, NR.7, SC.1,
AP.2, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BECLEAN, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

atimo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de
agenții de import export.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
40. Tratarea materialelor, servicii de imprimare,
inclusiv activități tipografice și servicii de
personalizare pentru diverse obiecte.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 07338 (111)173837
(151) 15/10/2020
(732) DORIN POPA, STR. CONSTANTIN

NOTTARA NR. 4, BL. C4, AP. 9,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

RESTAURANTUL
MERIDIAN ZERO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurant, bar şi snack-bar.
───────

(210) M 2020 07339 (111)173838
(151) 15/10/2020
(732) DORIN POPA, STR. CONSTANTIN

NOTTARA NR. 4, BL. C4, AP. 9,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

CENTRUL PENTRU
CULTURA SI CIVILIZATIA

GUSTULUI MensSano
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de organizare şi susţinere
colocvii, seminarii, conferinţe, instruire,
practică (demostraţii), simpozioane, forumuri
educaţionale, expoziţii culturale sau
educaţionale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice ale inginerilor
şi oamenilor de ştiinţă care efectuează evaluări,
estimări, cercetări şi rapoarte în domeniile
ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv consultanţă
tehnologică).

───────
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(210) M 2020 07341 (111)173839
(151) 15/10/2020
(732) S.C. REXNET S.R.L., STR. VASILE

PARVAN NR. 53B, JUDEŢ VASLUI,
BARLAD, VASLUI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

vremea noua

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
care pot fi descărcate, publicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicaţii
săptămânale ce pot fi descărcate în format
electronic de pe internet, ziare electronice
descărcabile, reviste electronice descărcabile.
16. Publicaţii imprimate, publicaţii promoţionale
(tipărituri), publicaţii periodice, publicaţii
educative (tipărituri), hârtie pentru publicaţii,
reviste (publicaţii periodice), publicaţii periodice
tipărite, ziare, ziare cotidiene, reviste ca
suplimente la ziare (tipărituri), comunicate de
presă tipărite, produse de imprimerie, articole
de legătorie, jurnale (tipărituri), jurnale (articole
tipărite), tipărituri, buletine de ştiri (materiale
tipărite).
35. Pregătire de publicaţii publicitare, servicii
de abonamente la publicaţii online, pentru terţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, abonamente la ziare, abonament
la ziare electronice, servicii publicitare privind

ziarele, servicii de abonamente la ziare, pentru
terţi, organizare pentru dispunerea de spaţiu
publicitar în ziare, servicii de publicitate în presă,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, consultanţă privind publicitatea
în presă, publicitate în reviste, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, difuzarea de anunţuri
publicitare şi anunţuri comerciale, difuzare
de anunţuri publicitare, realizare de anunţuri
publicitare pentru terţi, plasarea de anunţuri
publicitare pentru terţi, promovare de produse
şi servicii ale terţilor prin intermediul anunţurilor
publicitare pe pagini de internet, servicii de
comercializare, servicii de vânzare, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
informare a consumatorilor, publicare de texte
publicitare, redactare de texte publicitare.

39. Distribuirea de ziare (livrare), livrare,
expediere şi distribuţie de ziare şi reviste,
distribuirea revistelor (livrare).
41. Editare de publicaţii, publicare de
publicaţii periodice, furnizare de publicaţii on-
line nedescărcabile, publicare de materiale
şi publicaţii tipărite altele decât cele
publicitare, furnizare de publicaţii electronice
online, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, publicare
de ziare, publicare multimedia a ziarelor,
publicare online de ziare electronice, publicare
multimedia de reviste, jurnale şi ziare, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri altele
decât cele publicitare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare, publicarea de produse
de imprimerie, publicarea de reviste pentru
consumatori, servicii de publicare de reviste,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice, publicare de jurnale, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicare
de texte, altele decât cele publicitare sub
formă de mijloace electronice nedescărcabile,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, servicii de publicare a publicaţiilor
periodice şi neperiodice, altele decât textele
publicitare, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare.

───────
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(210) M 2020 07345 (111)173549
(151) 15/10/2020
(732) TODOCERAM RETAIL S.R.L.,

COMUNA NOJORID, NR.291A,
JUDEŢ BIHOR, SAT NOJORID,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Interioo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de feronerie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de răcire, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
de construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ustensile pentru gătit, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, producție de programe de
teleshopping, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de gestionare a vânzărilor.

───────
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(210) M 2020 07347 (111)173840
(151) 15/10/2020
(732) TERAPLAST SA, DN 15A, KM

45+500, JUDEŢ BISTRIŢA-
NĂSĂUD, SAT SĂRĂȚEL,
COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraPlast profile PVC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comerţ
cu ridicata şi amănuntul, servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2020 07352 (111)173841
(151) 15/10/2020
(732) SC BIG CONF PRODUCTION SRL,

STR. CALEA NAȚIONALĂ, NR.1,
JUD. BOTOŞANI, BOTOȘANI,
710001, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

FUSED WORLD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.12; 26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte pentru femei și
bărbați, veste, tricouri, tricoturi (îmbrăcăminte),
trenciuri (îmbrăcăminte), treninguri, topuri
(îmbrăcăminte), taioare, taioare-pantalon,
bandane (fulare), bluze, blugi, blazere, bermude,
body (îmbrăcăminte), bluzoane (îmbrăcăminte),
bolerouri (îmbrăcăminte), cămăși, cardigane,
costume, flanele (îmbrăcăminte), fuste, fuste-
pantaloni, geci, glugi (îmbrăcăminte), gulere
(îmbrăcăminte), hanorace, jachete, jachete
cu două fețe, jerseuri, maiouri, mantouri,
mănuși, paltoane, pantaloni, pardesiuri,
ponchouri, pulovere, rochii, salopete, sarafane,
șalvari, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte din mătase,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte termice nu încălzite electric,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte din
piele, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
articole de îmbrăcăminte din denim, bretele
de îmbrăcăminte, brâuri (îmbrăcăminte), centuri
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cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
centuri din piele (îmbrăcăminte), centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din
piele sintetică (îmbrăcăminte), chimonouri
(îmbrăcăminte), colanți, corsete (îmbrăcăminte),
curele (îmbrăcăminte), eșarfe, fulare, șaluri,
șosete.

───────

(210) M 2020 07353 (111)173958
(151) 15/10/2020
(732) CAIA ADVERTISE, COMUNA

PECIU NOU, NR. 263, CAM. NR.1,
JUD. TIMIŞ, SAT PECIU NOU,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CAIA ADVERTISE

(531) Clasificare Viena: 27.01.01; 26.01.02;
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Programe de calculator pentru accesarea,
răsfoirea şi căutarea în bazele de date
online, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software
pentru efectuarea de tranzacții online, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-uri
web, software pentru gestionarea unui magazin
online, grafică digitală (software descărcabil),
software social, software de comunicații,
software de telecomunicaţii, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale,

platforme de software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, pentru rețele sociale, aplicație
software, descărcabilă, pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, software pentru administrarea
conținutului web (WCM).
35. Publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial
sau publicitar, difuzare de materiale publicitare
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, închiriere de
spațiu publicitar online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii online
de prelucrare de date, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță
pentru managementul marketingului, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
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terți, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de întâlniri
de afaceri, planificare a întâlnirilor de afaceri,
organizare și coordonare de întâlniri de afaceri,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing.
42. Servicii de administrare de site-uri
web și hosting online pentru terți,
managementul proiectelor IT, servicii în domeniul
managementului proiectelor informatice.

───────

(210) M 2020 07355 (111)173842
(151) 15/10/2020
(732) CALIPSO S.R.L.

, STR. CRIŞAN, NR.3, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MACATO CAFFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.08;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,

siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07359 (111)173843
(151) 15/10/2020
(732) GRUP PETROL MARIN SA,

INCINTA PORT, DANA NR. 34,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MOBEXEL GPM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17

(591) Culori revendicate:bej, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă.
35. Servicii de comerţ cu articole de mobilier.

───────
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(210) M 2020 07360 (111)173844
(151) 15/10/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZUINE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

cu capu`n ZORI

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.11

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F8BB08)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35.  Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind

managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu
sau prin alte mijloace de transfer de date,
furnizare de informații de contact comerciale și
de afaceri, pe internet, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
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internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (PPC), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil

bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
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servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date

pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
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transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (ITPV),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii

poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (ISP), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41.  Acordarea de premii în educație,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
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(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele IP, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat

prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
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un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
MP3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în

direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
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internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale

de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
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de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de

publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────
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(210) M 2020 07367 (111)173845
(151) 15/10/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL,

STRADA TINERETULUI NR 3, CAM
1, SCHITU, JUD. CONSTANTA,
COSTINESTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PODCAST TV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
26.04.09; 26.04.18; 26.04.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07372 (111)173846
(151) 15/10/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

TINERETULUI NR. 3, CAM. 1,
SCHITU, JUD. CONSTANTA,
COSTINESTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PODCAST 24

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
26.04.17; 26.11.03; 27.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 07374 (111)173847
(151) 15/10/2020
(732) LIANA-BIANCA MEREUȚĂ, STR.

HOREA, NR. 66, ET. 3, AP. 20,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

STAȚIA de CARTE locul
pentru pauza de citit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.18; 26.11.02; 29.01.11

(591) Culori revendicate:maro ( Pantone 732)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producţia de programe radio şi de
televiziune, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de caligrafie, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii de club (divertisment sau
educaţie), organizarea şi susţinerea congreselor,
transfer de know-how (instruire), furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, tehnoredactare
computerizată electronică, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea

şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut ale bibliotecii,
servicii de bibliotecă mobilă, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, instruire practică
(demonstraţii), biblioteci de cercetare dotate
cu lucrări de referință și arhive documentare,
consultanță editorială, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, furnizarea de știri
pentru industria audiovizuală, nedescărcabile,
editare de cărți și recenzii, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele de
uz publicitar, editare de muzică, editare de
publicații, editare de texte scrise, editare de
texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare muzicală, editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, furnizare de benzi desenate online
care nu pot fi descărcate, furnizare de buletine
informative în domeniul jocurilor pe calculator,
prin intermediul poștei electronice, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment
sau culturale, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice pentru
învățarea limbilor nedescărcabile, furnizare de
publicații on-line, furnizare de romane grafice
online care nu pot fi descărcate, furnizare
de servicii de studio de înregistrare video,
furnizare online de benzi desenate și romane
grafice care nu pot fi descărcate, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizarea de
informații referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, microeditare, publicare de
afișe cu excepția celor publicitare, publicare
de anuare, publicare de broșuri , publicare
de buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cântece, publicare
de cărți, publicare de cataloage, publicare
de cataloage cu informații privind călătoriile,
publicare de cărți audio, publicare de cărți de
muzică, publicare de cărți educative, publicare
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de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți în domeniul divertismentului, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, publicare de fișe informative,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, publicare de jurnale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de manuale, publicare de
manuale de instruire, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, sub formă electronică,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de partituri muzicale, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de povești, publicare de publicații periodice,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de reviste electronice,
publicare de reviste pe internet, publicare de
reviste în format electronic pe internet, publicare
de reviste și cărți, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de texte muzicale, publicare
de texte sub formă de cd-rom-uri, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-

line de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de cărți, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
online de ziare electronice, publicare pe internet
a unui ziar pentru clienți, publicare și editare
de cărți, publicare și editare de materiale
tipărite, altele decât cele publicitare, publicarea
de calendare, publicarea de cataloage cu
informații turistice, publicarea de fotografii,
publicarea de materiale multimedia online,
publicarea de scenarii de teatru, publicarea
de versuri de cântece sub formă de carte,
publicarea de versuri de cântece sub formă
de foi volante, furnizarea de publicații de
literatură didactică, redactare de scenarii, nu
în scopuri publicitare, redactarea de scenarii,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
scriere de discursuri, altele decât cele pentru
scopuri publicitare, scriere de scenarii, scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, servicii de agenție literară, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise, servicii de
consultanță privind publicarea revistelor, servicii
de consultanță în domeniul editorial, servicii
de consultanță în materie de publicare de
cărți, servicii de editare, servicii de editare
computerizată, servicii de editare de muzică,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
servicii de paginare pentru alte scopuri decât
cel publicitar, servicii de prezentatori de radio
și de televiziune, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare de text electronic,
servicii de publicare electronică, servicii de
publicare on-line, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de redactare de scenarii,
servicii de reporteri de știri, servicii de scriere
la comandă în scopuri nepublicitare, servicii de
scriere pentru bloguri nu în scopuri publicitare,
servicii jurnalistice, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, servicii pentru publicarea
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de ghiduri, servicii pentru publicarea de ghiduri
de călătorie, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii de rezervare și servicii de
agenție de bilete pentru evenimente, activități
culturale, acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, administrare de
biblioteci cu servicii de împrumut, agenții de
impresariat în domeniul teatral, agenții de
rezervări în domeniul divertismentului, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii de
impresar), angajarea de personalități sportive
pentru evenimente (servicii de impresar),
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, audiție pentru concursuri televizate
de talente, audiții pentru spectacole televizate
cu jocuri, centre de divertisment, certificare de
competențe profesionale, certificare de servicii
de educație, spectacole cinematografice, servicii
de cluburi de fani (divertisment), compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte muzicale pentru televiziune,
împrumut de cărți, concursuri cu cai, concursuri
televizate, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare de
festivaluri de film, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, distribuție de
filme, divertisment, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de tipul
concursurilor de ortografie, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, informații în materie de divertisment,
divertisment de tipul spectacolelor cu laser,
divertisment de tipul turneelor, divertisment
difuzat prin tv fără fir, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii

prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment radiofonic,
divertisment sub formă de concursuri de patinaj
pe rotile, divertisment sub formă de televiziune
pe telefonul mobil, divertisment teatral,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, proiecții de filme cinematografice,
fotoreportaje, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de centre de
recreere, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment online
sub formă de turnee de jocuri, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment prin telefon, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de divertisment
video printr-un site internet, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații despre
filme, furnizare de informații, comentarii și
articole în domeniul muzicii prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații despre
activități culturale, furnizare de informații on-
line în domeniul divertismentului, dintr-o bază
de date informatică de pe internet, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, furnizare de informații
referitoare la cărți, furnizare de informații în
domeniul divertismentului prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, furnizare de
informații în domeniul divertismentului prin
rețele de calculatoare, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de
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informații în domeniul muzicii, furnizare de
informații în materie de recreere, furnizare de
instalații de recreere, furnizare de instalații
de teatru, furnizare de instalații de joacă
pentru copii, furnizare de instalații pentru
cinematografe și teatre, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de instalații
pentru emisiuni-concurs, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct
ale unui grup muzical, furnizare de instalații
recreative, furnizare de instalații pentru săli
de cinematograf, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format MP3
nedescărcabile, furnizare de muzică în format
digital de pe internet nedescărcabile, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de servicii de citit povești pentru copii
prin telefon, furnizare de servicii de divertisment
pentru copii, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor video nedescărcabile,
furnizare de programe televizate de știri,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de spații de joacă pentru
copii la stații de benzină, furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, furnizare de spații pentru
jucat go, furnizare de spații pentru jucat shogi,
furnizare de spații pentru recreere, furnizare
de spații teatrale pentru arte interpretative,
furnizarea de divertisment prin intermediul
internetului, furnizarea de instalații pentru
activități de recreere în aer liber, furnizarea de
instrucțiuni pentru jocul go, furnizarea de recenzii
on-line pentru cărți, furnizarea de repertorii ale
teatrelor, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, furnizarea de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
cinematografice, furnizarea instalațiilor pentru
divertisment, grădini cu acces public (recreere),
găzduire și organizare de ceremonii de
decernare de premii referitoare la filme, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la videouri, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, informare în legătură

cu activități culturale, informații cu privire la
divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, informații
referitoare la recreere, informații în materie de
divertisment, informații în materie de recreere,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, management artistic
de teatru, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
montaj de producții de divertisment lejer, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
internet, îndrumare (educație), organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de activități culturale pentru tabere de
vară, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare
de carnavaluri, organizare de competiții,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de cluburi de fani (divertisment), organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivități
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de gale, organizare
de petreceri (divertisment), organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole vizuale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
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de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de spectacole de dans, organizare
de turnee de recreere, organizare de tururi
ghidate, organizare de tururi ghidate la obiective
culturale în scopuri educative, organizare
de webinare, organizare și coordonare de
baluri, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de loterii, organizare și coordonare
de activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și prezentare de spectacole, organizare
și realizare de tâguri cu scop cultural
sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea de
baluri, organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice
și muzee, organizarea de spectacole culturale,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizarea spectacolelor, picturi de portrete
(servicii artistice), pictură pe față, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de piese
de teatru și de spectacole muzicale,
planificarea de spectacole, planificarea de
recepții (divertisment), planificarea proiecțiilor
cinematografice, pregătire de efecte speciale
pentru diverstisment, pregătire de emisiuni
de divertisment pentru cinema, pregătire de
programe de divertisment pentru difuzare,
pregătire de programe de știri pentru cinema,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, pregătire pentru copii în activități de
aventură, pregătirea de programe documentare
pentru cinema, pregătirea de texte, altele decât
cele publicitare pentru publicare, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, prezentare
de filme, pregătirea subtitrărilor pentru filme,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, producție audio, video
și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentare de piese
de teatru, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, prezentări
de recitaluri, producție de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de documentare,
producție de documentare cinematografice,

producție de programe de televiziune în direct,
producție de spectacole de patinaj cu role,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
planificarea programelor de televiziune prin
cablu, punere la dispoziție de săli de
divertisment, punerea la dispoziție de jocuri,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, punerea
la dispoziție de saloane pentru jocuri japoneze
de go sau de shogi, punerea la dispoziție de
saloane pentru mahjong, regie artistică pentru
artiști scenici, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, regizare sau prezentare de piese,
rezervare de bilete la concerte, rezervarea de
săli de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii culturale, servicii ale
centrelor de divertisment, servicii ale agențiilor
de divertisment, servicii ale cinematografelor,
servicii de agrement, servicii de animatori,
spectacole cinematografice, servicii de săli de
jocuri, servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizare de informații
electronice (inclusiv informații de arhivă) sub
formă de texte și de informații audio și/sau video,
servicii de centre de amuzament pentru taberele
de vacanță, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
servicii de conversații telefonice pentru
divertisment, servicii de convorbiri telefonice în
scop de divertisment, servicii de diverstisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin
internet nedescărcabile, servicii de divertisment
interactiv, servicii de divertisment pentru marele
public, servicii de divertisment prestate de
cântăreți, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale,
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servicii de divertisment muzical cu jazz, servicii
de divertisment pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiale video,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment în centre de
vacanță, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical animat, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment pentru copii, servicii de divertisment
oferite pentru copii, servicii de divertisment
furnizate în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment radiofonic și
televizat, servicii de divertisment radiofonice prin
internet, servicii de divertisment referitoare la
jocuri cu întrebări și răspunsuri (quiz), servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio
și video, servicii de divertisment sub formă
de concursuri, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune interactive,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de programe de
televiziune, servicii de galerii de artă, servicii
de informare despre activități recreative, servicii
de informare despre curse, furnizate prin
telefon, servicii de informare referitoare la
recreere, servicii de informații prin telefon
referitoare la divertisment, servicii de informații
și consultanță cu privire la divertisment, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de pictură murală, servicii de
planificare de petreceri, servicii de prezentare
audiovizuală în scopuri recreative, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii de recepție (divertisment), servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de spectacole în direct, servicii educative și de
instruire, servicii de rezervări pentru activități
de divertisment, servicii de spectacole cu laser,
servicii de spectacole cu laser (divertisment),
servicii de tabere de vară (divertisment), servicii

de videotecă, servicii educative oferite de școli,
servicii jurnalistice în sistem liber-profesionist,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii oferite de clovni, servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, servicii prestate
de biblioteci, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, servicii de producții pentru
radio pentru pregătirea continuă a personalului
didactic, servicii recreative legate de drumeții și
camping, servicii recreative pentru persoanele
în vârstă, servicii specifice galeriilor de artă,
furnizate online printr-un link de telecomunicații,
servicii specifice școlilor (educație), locuri
de joacă (divertisment, educație), servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii,
spectacole de dans, spectacole cu animale,
spectacole de focuri de artificii, spectacole de
teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
spectacole de televiziune prin satelit, studiouri
cinematografice, tabere de recreere, subtitrare,
tabere de vară (divertisment și educație),
turnee sub formă de servicii de divertisment,
furnizare de servicii de traducere, interpretarea
limbajului semnelor, prestare de servicii de
traducere, servicii de interpretare și traducere,
servicii de interpretariat, traducere în format
braille, transcriere în format braille, educație,
divertisment și sport, traducere lingvistică,
servicii de traducere.

───────
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(210) M 2020 07381 (111)173848
(151) 15/10/2020
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AMĂRĂCIUN ANASON
MĂCEȘE CUIȘOARĂ PRUNE

USCATE CARDĂMON
SCORȚIȘOARĂ CEAI NEGRU

ARMURARIU NUCȘOARĂ

(531) Clasificare Viena: 20.05.15; 27.05.01;
04.01.03; 23.01.01; 23.01.25

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
7679 C), auriu (Pantone Gold), negru
(Pantone Black C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aperitive alcoolice, bitter, coniac, cidru
alcoolic, digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi
distilate, esențe alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, lichioruri alcoolice, vin, whisky,
vodcă, spirtoase (băuturi), rom, perry, piquette,
lichioruri de mentă, băuturi alcoolice pe bază de
trestie de zahăr, cocktail-uri alcoolice, curacao.

───────

(210) M 2020 07382 (111)173849
(151) 15/10/2020
(732) NOGERMA CORPORATION

S.R.L., STR. CALUSEI NR.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BIOLYTE

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 26.03.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, loțiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicinale, măști de
înfrumusețare, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, plasturi cu gel
pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
preparate de curăţare, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate de colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene, truse
cosmetice umplute, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngijirea
pielii, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru copii, bețișoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, paste de dinţi
nemedicinale, deodorante pentru uz uman
sau veterinar, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procese de fabricare și în scopuri
medicale, șampoane uscate, cosmetice, balsam
pentru ţesături, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), ceară pentru pardoseală, bețișoare
parfumate, înălbitor de rufe/preparate pentru
înmuierea rufelor, produse pentru spălarea
rufelor, preparate pentru machiaj, parfumuri,
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șampoane pentru animale de companie,
preparate pentru protecţia solară, şervetele
impregnate cu loțiuni cosmetice, servețele
\impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate pentru toaletă
nemedicinale, soluţii vaginale pentru îngrijirea
personală sau cu rol dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, dezinfectanți, preparate pentru
tratarea acneei, plasturi adezivi/leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicinale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, săpun antibacterial,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, preparate bacteriene pentru uz
medical și veterinar, preparate bacteorologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, biocide, deodorante pentru
îmbrăcăminte și textile, deodorante, altele decât
cele pentru uz uman sau veterinar, detergenţi
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți igienici, dezinfectanți pentru toalete
chimice, preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente medicale, repelent pentru insecte,
șampoane insecticid pentru animale, alcool
medicinal, apă termală, preparate veterinare.

───────

(210) M 2020 07383 (111)173850
(151) 15/10/2020
(732) NOGERMA CORPORATION

S.R.L., STR. CALUSEI NR.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NOGERMA CORPORATION

(531) Clasificare Viena: 26.05.04; 27.05.01;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, loțiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicinale, măști de
înfrumusețare, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, plasturi cu gel
pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
preparate de curăţare, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate de colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene, truse
cosmetice umplute, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngijirea
pielii, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru copii, bețișoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, paste de dinţi
nemedicinale, deodorante pentru uz uman
sau veterinar, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procese de fabricare și în scopuri
medicale, șampoane uscate, cosmetice, balsam
pentru ţesături, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), ceară pentru pardoseală, bețișoare
parfumate, înălbitor de rufe/preparate pentru
înmuierea rufelor, produse pentru spălarea
rufelor, preparate pentru machiaj, parfumuri,
șampoane pentru animale de companie,
preparate pentru protecţia solară, şervetele
impregnate cu loțiuni cosmetice, servețele
\impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate pentru toaletă
nemedicinale, soluţii vaginale pentru îngrijirea
personală sau cu rol dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, dezinfectanți, preparate pentru
tratarea acneei, plasturi adezivi/leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicinale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, săpun antibacterial,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, preparate bacteriene pentru uz
medical și veterinar, preparate bacteorologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, biocide, deodorante pentru
îmbrăcăminte și textile, deodorante, altele decât
cele pentru uz uman sau veterinar, detergenţi
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți igienici, dezinfectanți pentru toalete
chimice, preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente medicale, repelent pentru insecte,
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șampoane insecticid pentru animale, alcool
medicinal, apă termală, preparate veterinare.

───────

(210) M 2020 07388 (111)173851
(151) 15/10/2020
(732) ALEXANDRA-DIANA BUCUR-

SABĂU, STR. APALINEI NR.106,
JUDEȚUL MUREȘ, MUN.REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDEȚUL
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Alesandra

(531) Clasificare Viena: 02.03.30; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, verde inchis,
maro, mov deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte și pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte de stradă, jachete și sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii pentru femei,
costume de baie, mănuși (îmbrăcăminte), fuste,
toate produsele menționate anterior cu excepția
uniformelor de lucru, articolelor de îmbrăcăminte
de lucru, încălțăminte și articolelor de lucru
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, accesorii de mobilier

pentru păpuși (jucării), aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, articole
de înot pentru menținerea corpului la suprafața
apei, pentru uz recreativ, articole de joacă
educative (jocuri), balansoare (echipamente
pentru spații de joacă), baloane pentru joacă,
blocuri de construcție (jucării), căluți-balansoar
(jucării), căsuțe de jucărie, corturi de joacă,
console de jocuri portabile, costume de carnaval
pentru copii, castele gonflabile pentru copii,
călușei (jucării), corzi de sărit, coșuri de baschet,
discuri de aruncat (jocuri cu inele), articole
de joacă (echipament) pentru locuri de joacă
pentru copii, articole de joacă (echipamente)
pentru terenuri de joacă, echipament pentru
înot (articole sportive), instrumente muzicale de
jucărie, jucării zburătoare cu telecomandă, jucării
vorbitoare, jucării inteligente, jucării muzicale,
jucării gonflabile, jucării din lemn, jucării din
plastic, jucării din metal, jucării din pânză, jucării
din cauciuc, jucării de pluș, jucării pentru nisip,
jocuri electronice cu caracter educațional.
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de comenzi de cumpărare online, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, marketing şi
servicii de comerţ online şi offline cu produse
de îmbrăcăminte, marketing şi servicii de comerţ
online şi offline cu produse de încălțăminte,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de comerţ online şi offline
cu jucării, toate serviciile menționate anterior cu
excepția uniformelor, încălțăminte și articolelor
de îmbrăcăminte de lucru, de siguranță sau
îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte și
articole de lucru pentru acoperirea capului.
42. Creare de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de design vestimentar, servicii de
consultanță în design vestimentar, creaţii de
modă, găzduire de conţinut digital, şi anume
găzduire de jurnale şi bloguri online, toate
serviciile anterior menționate cu excepția
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uniformelor de lucru, îmbrăcăminte de lucru,
de siguranță sau articolelor de îmbrăcăminte
de protecție, încălțăminte și articolelor de lucru
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 07390 (111)173550
(151) 15/10/2020
(732) BLACK EIGHT S.R.L., CALEA

SAGULUI NR.55A, BLOC 5,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

PIRAMIDA

(531) Clasificare Viena: 07.05.01; 27.05.01;
29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu deschis, auriu
intens

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
divertisment, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), organizarea de loterii, servicii de
cazinouri (jocuri de noroc), servicii specifice
cazinourilor, furnizare de instalații pentru
cazinouri și pentru jocuri de noroc, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), organizare
de competiții pentru divertisment, organizare
și coordonare de competiții, organizare de
jocuri și competiții, administrare (organizare) de
competiții, organizare de competiții educative,
servicii de parcuri de distracție, servicii de jocuri
online, furnizare de jocuri video online, furnizarea
de jocuri de calculator online interactive,
nedescărcabile, furnizare de divertisment online
sub formă de turnee de jocuri, nedescărcabile,
servicii de jocuri de noroc online de pe dispozitive
mobile, furnizare online de informații cu privire
la strategii pentru jocuri pe calculator și jocuri
video, furnizare de divertisment online sub formă
de show-uri de jocuri, furnizare de informații

online în domeniul divertismentului cu jocuri pe
calculator, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
nedescărcabile, informații despre divertismentul
sub formă de jocuri pe calculator, furnizate
online dintr-o bază de date electronică sau
într-o rețea globală de comunicații, organizarea
de expoziții de artă în scopuri culturale sau
educaționale, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare de expoziții în scopuri
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de expoziții cu scop
instructiv, desfășurare de expoziții în scop de
divertisment, organizare de expoziții în scop de
instruire.

───────

(210) M 2020 07393 (111)173852
(151) 15/10/2020
(732) DR. PHYTO SRL, STR. NADES

NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ESENTIA BY DR. PHYTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală.
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
diedetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungide, erbicide.

───────
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(210) M 2020 07395 (111)173558
(151) 15/10/2020
(732) AMAZING EVENTS SRL, STR.

ANTON BACALBAȘA NR. 1,
BLOC 26, SCARA 3, ETAJ 3, AP.
40, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Home-Mag
Magazinul Casei Tale

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.08;
27.05.10; 26.03.01; 26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Materiale textile pentru casă, lenjerie de
casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie de pat
și pături, cuverturi, perdele dantelate, perdele
pentru duș, perdele din vinil, draperii (perdele
groase), perdele din plasă, perdele din material
plastic, perdele din plastic pentru cabine de
duș, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, țesături aspre de lână pentru covoare,
materiale textile pentru dormitor, prosoape de
baie, mănuși pentru baie, materiale textile
pentru baie, materiale textile pentru baie (cu
excepția articolelor de îmbrăcăminte), produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape
de bucătărie, lenjerie de bucătărie, prosoape
de bucătărie (materiale textile), lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de masă, așternuturi de pat
(lenjerie), baldachine (lenjerie de pat), lenjerie de
uz casnic, lenjerie de pat de frotir, articole de
menaj textile (lenjerie de masă).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii

de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media sociala, publicitate online,
servicii de comenzi de cumpărare online,
servicii de comenzi de cumpărare online
computerizate, închiriere de spațiu publicitar
online, difuzare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice.

───────

(210) M 2020 07397 (111)174035
(151) 15/10/2020
(732) SC DOCUDRAMA SRL, STR.

GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

DOCUDRAMA

(531) Clasificare Viena: 27.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1586

de relații media, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, publicitate prin televiziune.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
furnizare de filme cinematografice, video
și programe de televiziune, producție
cinematografică, video și programe de
televiziune, post producție cinematografică
video și programe de televiziune, proiecția
de filme cinematografice și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de expoziții, târguri cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, organizarea
și susținerea de congrese, simpozioane,
colocvii, rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de tehnician de lumini pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, dublări, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de
informații în domeniul divertismentului: producții
de film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, servicii
de reporteri de știri, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
raportare fotografică, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, închirierea aparatelor de radio și
televizoarelor, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea și
susținerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole: producția de spectacole,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea și susținerea de simpozioane,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producții
de teatru, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,

închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, regie artistica pentru spectacole,
gestionarea sălilor de spectacole.

───────

(210) M 2020 07400 (111)173853
(151) 15/10/2020
(732) ALIWEB IMPEX SRL, STR.

CATINEI NR. 13, BL. P37, SC. 2,
AP. 14, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

aliweb.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 29.01.13;
13.01.01; 02.01.23; 01.03.07

(591) Culori revendicate:maro, galben,
portocaliu, roșu închis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, producţia de clipuri publicitare,
activităţi de comerţ online şi offline cu produse
din clasa 4, respectiv: lumânări parfumate,
lumânări pentru pomul de Crăciun, lumânări/
conice.

───────
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(210) M 2020 07403 (111)173854
(151) 15/10/2020
(732) AYMO E-COMPATIBIL SRL,

ALEEA DOBRINA NR. 2, BL.49
AP. 68 SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AYMO ID1

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.07.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
costume pentru scufundări, măşti pentru
scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări,
cleşti de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, circuite imprimate, imprimante
pentru utilizare împreună cu calculatoarele,
teleimprimatoare, etichete electronice pentru
produse, etichete codificate autoadezive,
imprimante, imprimante laser, imprimante
video, imprimante optice, imprimante termice,
imprimante xerox, imprimante matriciale,

imprimante fotografice, imprimante scanner,
imprimante color, imprimante de tip plotter.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
abţibilduri (decalcomanii), abţibilduri decorative
pentru căşti, abţibilduri aplicate prin călcare,
cărţi cu abţibilduri pentru activităţi, abţibilduri
decorative pentru tălpile pantofilor, abţibilduri din
hârtie aplicate prin călcare, imagini aplicate sub
formă de abţibilduri, abţibilduri pentru bara de
protecţie a vehiculelor.

───────

(210) M 2020 07404 (111)173996
(151) 15/10/2020
(732) APICOLA PASTORAL

GEORGESCU SRL, SOS
GIURGIULUI 290 E, JUD. ILFOV,
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
NR.11, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BEEORA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice pe bază de produse
apicole şi/sau plante.
5. Produse farmaceutice şi veterinare pe bază
de produse apicole şi/sau plante, produse
dietetice şi suplimente alimentare pentru scopuri
medicale pe bază de produse apicole şi/sau
plante, extracte din propolis (de uz medical),
lăptişor de matcă (de uz medical).

───────
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(210) M 2020 07412 (111)174104
(151) 15/10/2020
(732) MIRCEA-RADU DOBRE, STR.

CÂMPIA LIBERTĂȚII NR. 29, BL.
6B, SC. 4, ET. 5, AP. 142, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

KRCKBRND EST. DRSTR' 82

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 27.05.14;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, galben
(Pantone 116 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

18. Rucsacuri, genţi pentru sporturi, genți,
portchei, portcarduri (portofele), portofele,
poșete, genţi pentru şcoală, genţi de voiaj,
umbrele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, îmbrăcăminte
impermeabilă, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, încălțăminte pentru sport, tricotaje
(îmbrăcăminte), curele (îmbrăcăminte), rochii,
fuste, mănuşi (îmbrăcăminte), șepci (articole
pentru acoperirea capului), pălării, căciuli, fesuri,
bentiţe (îmbrăcăminte), ciorapi, șosete, ciorapi
care absorb transpiraţia, eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, bandane (fulare), eşarfe

pentru cap, eșarfe, șaluri, salopete, jachete
cu glugă (parka), jachete, paltoane, trenciuri,
pelerine, cămăşi, maieuri sport, lenjerie de corp
care absoarbe transpiraţia, lenjerie de corp,
colanţi, hanorace, hanorace cu glugă, tricouri,
pantaloni, pantaloni scurți, pantaloni de trening,
treninguri (pentru sport), jachete de trening,
bluze sport, veste, pijamale, slipuri de baie /
pantaloni scurţi de baie, costume de baie, halate
de baie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, rucsacuri, portchei, portcarduri, genți
pentru sporturi, genți pentru școală, portofele,
genți de voiaj, umbrele, servicii de vanzare cu
amănuntul de ochelari de soare, măști textile
pentru față, materiale adezive textile sub formă
de autocolante, abțibilduri decorative pentru
tălpile pantofilor, abțibilduri decorative pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte şi articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la genți,
rucsacuri, portchei, portcarduri, genți pentru
sporturi, genți pentru școală, portofele, genți de
voiaj, umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la ochelari de soare, măști
textile pentru față, materiale adezive textile
sub formă de autocolante, abțibilduri decorative
pentru tălpile pantofilor, abțibilduri decorative
pentru haine, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, publicitate, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.

───────
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(210) M 2020 07415 (111)173855
(151) 16/10/2020
(732) VEO WORLDWIDE SERVICES

SRL, STR. FRUMOASA NR. 2,
PARTIAL DEMISOL, ET.1, ET 2,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700729, IAȘI,
ROMANIA

(540)

DARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru (Hex

#00BBEE)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de asistență și informare în
organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, asistență în gestiunea afacerilor sau
a funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii
de memento pentru întâlniri (lucrări de
birou), transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), asistență în afaceri, management și
servicii administrative, recrutarea de personal,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
comunicaţii corporative, facturare, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul

afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, consultanţă în organizarea afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, analiza costurilor, servicii de agenţie
de import-export, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, întocmirea
ştatelor de plată, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, transfer de know-
how (instruire) , tehnoredactare computerizată
electronică, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, servicii de proiectare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, mentenanţa software-
ului pentru calculatoare, consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei (it), monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației.

───────
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(210) M 2020 07419 (111)173856
(151) 16/10/2020
(732) CATALIN-FENELON NEAGU,

STR. CAIUTI, NR. 18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

heyhome.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
29.01.11; 26.04.04; 26.04.18

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
150C), gri (Pantone 10C), alb (Pantone
opaque white)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software de calculator înregistrat sau
descărcabil, programe de calculator înregistrate,
software de calculator (programe).
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, publicitate online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online.
36. Evaluare financiară, evaluare și
analiză financiară, evaluare financiară în
scopul asigurării, evaluarea financiară a
proprietăților închiriate, evaluarea financiară
a proprietății personale și imobiliare,
brokeraj imobiliar, finanțare imobiliară,
agenți imobiliari, consultanță imobiliară,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, evaluări imobiliare, servicii imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare,
finanțarea creditelor imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii legate de achiziţionarea de bunuri
imobiliare pentru terţi (afaceri imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, administrare

de bunuri imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, planificare imobiliară (activități
financiare).

───────

(210) M 2020 07421 (111)174141
(151) 16/10/2020
(732) PSC CONTRACTOR &

DEVELOPER SRL, CALEA
VICTORIEI NR.155, BL.D1, ET.6,
AP.A6,B6,C6,D6, TRONSON
5, CAMERA 28, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) Turtoi Intellectual Property Firm,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.3,
BL.17, SC.1, ET.3, AP.7, 4, ROMANIA

(540)

PSC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrație comercială, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materialele de construcții,
servicii de agenții de import-export.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
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imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultanță în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții.

───────

(210) M 2020 07422 (111)173857
(151) 16/10/2020
(732) IVIRUDIA SRL, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 2, SAT
PĂULEȘTI, JUDETUL SATU MARE,
COMUNA PĂULEȘTI, SATU MARE,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, 310151

(540)

Dualexis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
01.01.02

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alcool sanitar.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, în special
alcool rafinat, votcă, lichioruri, bitter, coniac,

băuturi alcoolice distilate, băuturi spirtoase și
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerț și publicitate pentru
produsele alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul, prezentarea produselor în mediile
de comunicare în scopuri de comercializare,
strângerea la un loc, în folosul terților a
unei game variate de produse alcoolice și
preparate pentru băuturi (exceptând transportul
lor), permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste produse, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor și a lanțurilor de magazine, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, organizarea de expoziții și
târguri în scop comercial și/sau de publicitate,
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2020 07424 (111)174142
(151) 16/10/2020
(732) PSC CONTRACTOR &

DEVELOPER SRL, CALEA
VICTORIEI NR.155, BL.D1, ET.6,
AP.A6,B6,C6,D6, TRONSON
5, CAMERA 28, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) Turtoi Intellectual Property Firm,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.3,
BL.17, SC.1, ET.3, AP.7, 4, ROMANIA

(540)

PSC GROUP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrație comercială, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materialele de construcții,
servicii de agenții de import-export.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultanță în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții.

───────

(210) M 2020 07426 (111)174143
(151) 16/10/2020
(732) PSC CONTRACTOR &

DEVELOPER, CALEA
VICTORIEI NR.155, BL.D1, ET.6,
AP.A6,B6,C6,D6, TRONSON
5, CAMERA 28, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) Turtoi Intellectual Property Firm,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.3,
BL.17, SC.1, ET.3, AP.7, 4, ROMANIA

(540)

WIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrație comercială, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materialele de constructii,
servicii de agenții de import-export.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
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37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultață în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții.

───────

(210) M 2020 07430 (111)173858
(151) 16/10/2020
(732) Unilever IP Holdings B.V., WEENA

455, 3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

POFTA DE VARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Ceai şi produse din ceai, nu de uz medical,
ceai cu gheaţă (iced tea) şi băuturi pe bază de
ceai cu gheaţă (iced tea).

───────

(210) M 2020 07432 (111)173859
(151) 16/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,

materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
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veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07437 (111)174274
(151) 16/10/2020
(732) S-K INSTRUMENTS & SYSTEMS

SRL, STR. FIZICIENILOR
NR.6, BL.4, SC.2, ET.3, AP.32,
MĂGURELE, JUD. ILFOV,
MĂGURELE, ILFOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

drool

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.02.05;
01.15.15; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, mov, turcoaz, roşu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, costume de
baie, rochii, pălării, apărătoare împotriva
şamponului, apărătoare şampon copii (căşti
de baie), articole de acoperit capul
pentru purtare, cizme, salopete/combinezoane,
pelerine, pijamale, fuste, papuci (de baie sau de
plaja), şosete, ciorapi, costume carnaval pentru
copii, body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu
mânecă scurtă, colanţi.
28. Jocuri, jucării, puzzle-uri, jocuri de societate,
jocuri de table, mingi pentru jocuri, jocuri pe
tablă, mese de biliard (pentru copii), jocuri de
construcţie, jocuri de şah, table de şah, darts,
păpuşi, zaruri, casă de păpuşi, dame (jucării),
crose de golf (jucării), zmeie, caleindoscoape
(jucării), jucării de pluş, popice, leagăne, ursuleţi
de pluş, maşini de jucărie, figurine de jucărie,
roboţi de jucărie, jucării din plastilină inteligentă,
triciclete pentru copii (jucării).
35. Publicitate, marketing, lucrări de birou,
servicii de comerţ online şi offline cu produse
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din clasa 25 şi 28: îmbrăcăminte, încălţăminte,
costume de baie, rochii, pălării, apărătoare
împotriva şamponului (căşti de baie), apărătoare
şampon copii, articole de acoperit capul
pentru purtare, cizme, salopete/ combinezoane,
pelerine, pijamale, fuste, papuci (de baie sau de
plaja), şosete, ciorapi, costume carnaval pentru
copii, body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu
mânecă scurtă, colanţi, jocuri, jucării, puzzle-
uri, jocuri de societate, jocuri de table, mingi
pentru jocuri, jocuri pe tablă, mese de biliard
(pentru copii), jocuri de construcţie, jocuri de
şah, table de şah, darts, păpuşi, zaruri, casă
de păpuşi, dame (jucării), crose de golf (jucării),
zmeie, caleindoscoape (jucării), jucării de pluş,
popice, leagăne, ursuleţi de pluş, maşini de
jucărie, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării din plastilină inteligentă, triciclete pentru
copii (jucării).

───────

(210) M 2020 07438 (111)173860
(151) 16/10/2020
(732) SC ADRIAN GRILL FOOD SRL,

STR. ARGEŞELU NR. 17-19
BL. 37, SC. 2, ET. 1, AP. 27,
BUCURESTI, 040092, ROMANIA

(540)

ALL FOR SIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de fast
food la pachet, servicii de mâncare la pachet.

───────

(210) M 2020 07442 (111)174243
(151) 16/10/2020
(732) SPECIALITY COFFEE SRL,

STR. PETRACHE POENARU
NR.36, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) Turtoi Intellectual Property Firm,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.3,
BL.17, SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LEVEL UP BY
SPECIALITY COFFEE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.04.18; 24.13.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea.
43. Servicii oferite de cafenele.

───────
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(210) M 2020 07447 (111)173861
(151) 16/10/2020
(732) APARTHOTEL PROPERTIES

SRL, STR. MUNTENIEI NR.
48, CAMERA NR. 2, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) Cabinet Individual ROŞ VIOREL, BD.
MIRCEA VODĂ NR. 35, BL. M27, ET.
6, AP. 16-18, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

APARTEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii publicitare pentru hoteluri,
administrare de programe hoteliere de
stimulare ale terților, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere,
management hotelier pentru terți, servicii de
management hotelier (pentru terți), servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor și
managementul hotelier.
36. Închiriere de apartamente, închiriere de
case, administrare de închiriere de apartamente,
intermediere de contracte de închiriere, servicii
de creare de oferte (listare) de proprietăți
imobiliare pentru închiriere de case și închirierea
de apartamente.
43. Închiriere locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, închiriere de cazare temporară în
case și apartamente de vacanță, închiriere
de camere ca locuință temporară, servicii de
agenție de închiriere de locuri de cazare
temporară (time-share), furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii hoteliere, servicii de cazare hotelieră,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, informații
hoteliere, rezervări de hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, rezervări de hotel pentru
terți, rezervare de cazare la hotel, servicii de
rezervare la hoteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări hoteluri.

───────

(210) M 2020 07449 (111)173862
(151) 16/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CARPATINA SPIRIT TÂNĂR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
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40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(210) M 2020 07450 (111)173863
(151) 16/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

carpatina SPIRIT TÂNĂR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,

strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(210) M 2020 07454 (111)173578
(151) 22/10/2020
(732) WORM SRL, STR. LAMINORULUI

NR. 64 , JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130089,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

HEXMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu ( RAL 3020),
alb (RAL 9003)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Materiale neprocesate sau semi-procesate
din metal, cu utilizare nespecificată, feronerie.

───────
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(210) M 2020 07456 (111)173864
(151) 16/10/2020
(732) TOP MED OZON S.R.L., STR.

DIVIZIA 9 CAVALERIE, NR.25,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR.33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, ROMANIA

(540)

medOzon

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 26.11.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de terapie, consultații medicale,
servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
planificare de tratamente medicale, servicii
oferite de clinici medicale, terapie medicală cu
ozon.

───────

(210) M 2020 07458 (111)173581
(151) 16/10/2020
(732) INDEPENDENT OIL TOOLS SRL,

STR. CHARLES DE GAULLE
NR.15, 332 OFFICE, CAMERA
332, ETAJ 3, BUCURESTI, 011857,
ROMANIA

(540)

IOT-Core

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii pentru extracție minieră, foraje
pentru extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 07471 (111)173865
(151) 22/10/2020
(732) SIMONA CROITORU, STR.

DR. ALEX LOCUSTEANU NR
4, BL 77B, AP. 24, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 052082, ROMANIA

(540)

Fat Cat...

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 27.05.03;
27.05.08; 27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, boabe
de cafea învelite în zahăr, ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de cafea
măcinate, cremă de ciocolată pentru pâine,
deserturi pe bază de ciocolată.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, regruparea
în avantajul terţilor a cafelei şi a băuturilor
din cafea (exceptând transportul), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al magazinelor en-gros, al aparatelor
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automate de cafea, prin cataloage de comandă
sau prin mijloace electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urile web sau a programelor
de televiziune cu caracter comercial, servicii
expoziţionale cu scop comercial, distribuirea
materialelor promoţionale şi de marketing,
servicii de consultanţă, asistenţă şi consiliere
cu privire la marketing şi promovare, închiriere
de aparatură de birou, servicii care aduc în
faţa publicului, în intereseul acestuia, diverse
bunuri şi produse (cu excepţia transportului
acestora), dând clienţilor posibilitatea de a
viziona și cumpăra aceste bunuri şi produse,
aceste servicii pot fi oferite prin intermediul unor
magazine de desfacere en-detail, prin unităţi
de comercializare en-gros, prin cataloage de
comandă, prin poştă sau prin intermediul poştei
electronice, de exemplu, prin intermediul site-
urilor web sau a programelor de teleshopping,
servicii de consultanţă în afaceri.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi).

───────

(210) M 2020 07474 (111)173613
(151) 18/10/2020
(732) ELITE TEAM SECURITY SRL,

STR. ROZELOR NR. 44, JUDEȚUL
SATU MARE, NEGREȘTI-OAȘ,
445200, SATU MARE, ROMANIA

(740) RASKAI M M BREVMARC CONSULT
SRL, STR. UNIRII NR. 3, BLOC D8,
AP.31, JUDEȚUL CLUJ, DEJ, 405200,
CLUJ, ROMANIA

(540)

ELITE TEAM SECURITY
PAZĂ ȘI PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.08;
01.01.01; 03.07.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu închis, alb,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45. Servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, consultanță în materie
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor şi a altor valori.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1600

(210) M 2020 07475 (111)173997
(151) 19/10/2020
(732) ALIN MARIAN MUSAT, SAT GLOD

NR 44, COMUNA ALMASU MARE,
JUDEȚUL ALBA, SAT GLOD,
ALBA, ROMANIA

(540)

Casa Glod
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii hoteliere

───────

(210) M 2020 07479 (111)174321
(151) 19/10/2020
(732) MIHAELA DUMITRAȘCU, STR.

FRASINETULUI NR. 27, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

iSmile

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, articole de parfumerie, uleiuri

esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
nemedicinale pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, paste
pentru albirea dinților nemedicinale, creme
pentru albirea dinților nemedicinale, benzi de
albire a dinților, preparate de albire a dinților
nemedicinale.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor:
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse nemedicinale pentru îngrijirea dinților,
articole de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, paste pentru albirea
dinților, creme pentru albirea dinților, benzi
de albire a dinților, preparate de albire a
dinților (exceptând transportul lor), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, organizarea de evenimente,
târguri și expoziții în scop publicitar, comercial și
de promovare, toate acestea pentru cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, articole de
parfumerie, uleiuri esențiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
paste pentru albirea dinților, creme pentru
albirea dinților, benzi de albire a dinților,
preparate de albire a dinților, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse nemedicinale
pentru îngrijirea dinților, articole de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, paste
pentru albirea dinților, creme pentru albirea
dinților, benzi de albire a dinților, preparate
de albire a dinților, furnizarea de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la cosmetice
și produsă de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, articole
de parfumerie, uleiuri esențele, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
paste pentru albirea dinților, creme pentru albirea
dinților, benzi de albire a dinților, preparate de
albire a dinților, publicitate, publicitate online
într-o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
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bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 07480 (111)173640
(151) 19/10/2020
(732) KOLLO SZABOLCS, STR.

BRADULUI NR.59, JUD
HARGHITA, SAT DITRAU, DITRAU,
537090, HARGHITA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

utilup

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.04.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terților (exceptând
transportul lor) permițând clienţilor să vadă
şi să cumpere în mod convenabil utilajele,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu utilajele, oferirea de informații comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
utilajelor, publicitate online pe o rețea de
computere, organizarea de expoziții şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentarea produselor
în mediile de comunicare în scopuri de
comercializare cu amănuntul, demonstrații cu
produse, promoții pentru aceste produse,
promovarea vânzărilor pentru terţi, distribuirea
eşantioanelor

37. Consultanţă cu privire la utilaje, închirierea
echipamentelor de construcții, închirierea
macaralelor, închirierea excavatoarelor,
închirierea nacelelor verticale, foarfecă,
articulate, telescopice, închirierea
motostivuitoarelor (telehandlerelor).
42. Servicii de consultanţă tehnică.

───────

(210) M 2020 07482 (111)174393
(151) 19/10/2020
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NeoMagni anti-epuizare!
Revii la viaţă! Revii în joc!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice şi medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare, suplimente nutritive,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman.
35. Publicitate şi marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor diverse (cu excepția
transportului lor) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii putând fi oferite
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata asigurate de magazine şi/sau puncte de
desfacere fizice sau online, servicii de agenţii
de import şi export, campanii de marketing,
marketing de produse, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
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pentru clienți, furnizarea de informații despre
produse şi servicii prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare şi de vânzare, servicii
de comercializare asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în ceea ce privește preparate farmaceutice
şi medicale, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, suplimente alimentare, suplimente
nutritive, substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman.

───────

(210) M 2020 07484 (111)173866
(151) 19/10/2020
(732) PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 146, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Inspirat de natura.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Geluri de masaj pentru scopuri medicale,
pastă de dinți medicinală, suplimente nutritive,
culturi de microorganisme pentru uz medical
sau veterinar, alifii pentru scopuri farmaceutice
reparate farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tratarea arsurilor solare, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, preparate
farmaceutice pentru tratarea mătreții, produse
farmaceutice, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de polen, pomade pentru scopuri medicale,
lapte praf pentru bebeluși, propolis pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative/
laxative, chinină pentru scopuri medicale,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor
de matcă, salcie pentru scopuri medicale,
sedative/tranchilizante, pastile de slăbit, bețe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
zahăr pentru scopuri medicale, supozitoare,
siropuri pentru scopuri farmaceutice, preparate
pe bază de vitamine, suplimente plasturi

cu vitamine, suplimente dietetice pe bază
de germeni de grâu, drojdie pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de drojdie, preparate bacteriene pentru uz
medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de
baie pentru scopuri medicale, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, plasmă
sangvină, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, ulei de
camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, zahăr candel cristalizat
de uz medical, carbolineum (antiparazitar),
suplimente dietetice pe bază de caseină, ulei
de ricin pentru scopuri medicale, lemn de cedru
destinat utilizării ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi
chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimico-farmaceutice, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, scoarță de condurango pentru
scopuri medicale, remedii pentru bătături,
scoarță de croton, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, fibre dietetice, suplimente
dietetice pentru animale, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime
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pentru scopuri veterinare, corn de secară
pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, fenicul pentru scopuri medicale,
făină de pește pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice/făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, alimente pentru
bebeluși, alimente uscate prin înghețare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
gențiană pentru scopuri farmaceutice, glucoză
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de glucoză, grăsimi pentru scopuri
medicale, grăsimi pentru scopuri veterinare,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
alimente omogenizate adaptate pentru scopuri
medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, mușchi irlandez pentru scopuri medicale,
jujubă, medicinală, făină lactată pentru bebeluși,
laxative, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de semințe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din semințe
de in, fibre pentru scopuri medicale, lemn
dulce pentru scopuri farmaceutice, loțiuni
pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri veterinare, magnezie pentru scopuri
farmaceutice, malț pentru scopuri farmaceutice,
băuturi din lapte de malț pentru scopuri
medicale, scoarță de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru slăbit,
hrană pentru animale cu conținut medicamentos,
paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut medicamentos, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, medicamente pentru uz
stomatologic, medicamente de uz uman,
medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
fermenți lactici pentru scopuri farmaceutice,
zahăr din lapte pentru scopuri farmaceutice/
lactoză pentru scopuri farmaceutice, suplimente
alimentare pe bază de minerale, mentă
pentru scopuri farmaceutice, ulei de muștar
pentru scopuri medicale, muștar pentru scopuri

farmaceutice, plasturi cu muștar/cataplasme cu
muștar, scoarță de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, asistență
in managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
consultanță în organizarea afacerilor, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
managementul interimar al afacerii, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), servicii de
comerț cu amănuntul pentru preparatele sanitare
și veterinare și pentru proviziile medicale,
marketing cu public țintă, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1604

(210) M 2020 07485 (111)174286
(151) 19/10/2020
(732) CBC HOLDING AG, C/O CEPTRA

S.R.O., STR. BODENHOF NR.4,
6014 LUZERN, LUCERNA,
ELVEȚIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CORD BLOOD CENTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.12

(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de bănci de depozitare de celule
stem, servicii terapeutice cu celule stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor stem, furnizare de informații
referitoare la medicină, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
servicii de bancă de țesuturi umane.

───────

(210) M 2020 07487 (111)173867
(151) 19/10/2020
(732) ISTOAN DENT S.R.L., STR.

SEPTIMIU ALBINI, NR. 4,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

T Centrul de Implantologie
TRANSILVANIA Reţeaua

de medicină dentară

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii de
îngrijire a sănătăţii, servicii spitaliceşti, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, servicii
de îngrijire, medicală, servicii de ortodonţie,
servicii de stomatologie, optometrie și sănătate
mintală, servicii de clinică medicală şi servicii
de analiză medicală în scopul diagnosticării şi
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze X şi prelevarea de
probe de sânge.

───────
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(210) M 2020 07489 (111)173868
(151) 19/10/2020
(732) IT GRUP SRL, STR. TELEAJEN

NR. 11, SECTOR 2, BUCURESTI,
021467, ROMANIA

(540)

wevo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (HEX

#013A72, #008FDE)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, magneți, echipament
pentru scufundări, hardware ethernet pentru
calculatoare, hardware pentru calculator,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
componente hardware cu memorie, microcipuri
(hardware pentru calculatoare), componente
hardware pentru calculatoare, hardware
pentru realitate virtuală, calculatoare și
hardware de calculator, hardware pentru
rețele de calculatoare, hardware de calculator
pentru telecomunicații, hardware pentru
comunicarea de date, hardware pentru
urmărirea comportamentului șoferilor, software
pentru fiabilitatea hardware-ului, software
pentru testarea hardware-ului, servere de
comunicații (hardware de calculator), hardware
de calculator pentru controlul iluminatului,
hardware de stocare în rețea (NAS), hardware
de calculator pentru realitate augmentată,
hardware conectabil prin magistrală serială
universală (USB), dispozitive cu memorie
tampon (hardware de calculator), componente

hardware pentru VPN (rețele private virtuale),
componente hardware pentru WAN (rețea zonă
extinsă), hardware pentru jocuri și jocuri de
noroc, chei hardware USB (adaptoare de
rețea fără fir), hardware de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, hardware
pentru sisteme electronice de asistență la
condus, software, software gratuit, aplicații
software, software utilitar, software educational,
software adaptabil, software industrial, software
electromecanic, software senzitiv, software
multimedia, software mobil, software științific,
software antispyware, software biometric,
software bancar, software interactiv, software
colaborativ, software social, software integrat,
platforme de software colaborative (software),
software pentru fiabilitatea software-ului,
software pentru testarea de software, software
de compilare, software de bioinformatică,
software pentru tablete, software video
interactiv, software de comunicații, software
de decodare, software pentru jocuri, software
pentru editare, software de asistență, software
de simulare, software pentru studenți, software
pentru divertisment, software pentru fabricație,
software de pregatire, software pentru profesori,
software de telecomunicații, software de
securitate, software de autentificare, software
de contabilitate, software pentru întreprinderi,
aplicații software descărcabile, software pentru
animație, software de calculator, software pentru
pariuri, software pentru cartografiere, pachete
de software, software pentru plăți, software
cad-cam, software pentru conferințe, software
pentru servere, software de sistem, software
pentru criptografie, software pentru inventariere,
software pentru birouri, software de optimizare,
software pentru testare, software pentru
reportare, software pentru extranet, software de
editare, software pentru prezentare, software
pentru planificare, software pentru topografie,
software pentru intranet, software de navigație,
software de rețea, software de referință, software
pentru logistică, software pentru domotică,
software pentru recuperarea creanțelor, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
pentru verificarea creditelor, cartușe (software)
pentru calculatoare, software de reprezentare
tabelară, software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
de realitate virtuală, software pentru gestiunea
documentelor, software pentru comprimarea
datelor, microprocesoare programabile prin
software, grafică digitală (software descărcabil),
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software de gestiune financiară, software
pentru tehnologia afacerilor, software pentru
gestionare locală, software pentru cursuri
virtuale, software de comunicații unificate,
software pentru inginerie electrică, software
pentru inginerie chimică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
pentru anularea zgomotului, software pentru
cloud computing, software pentru editare
audio, software pentru simularea aplicațiilor,
software pentru recunoașterea caracterelor,
software de blog-uri, software de joc
interactiv, software de inteligență artificială,
software de animație 3D, software pentru
gestionarea macrodatelor, software pentru
redirecționarea mesajelor, software pentru
afișare video, software interactiv pentru afaceri,
software descărcabil pentru jocuri, software
informatic utilitar descărcabil, software pentru
recunoașterea fețelor, software pentru analiză
facială, software pentru realitate augmentată,
software pentru recunoașterea vocală, software
de calculator (programe), software de afișaj
electronic, software pentru control parental,
software de divertisment interactiv, software de
acordat instrumente, aplicație software pentru
televizoare, software de mesagerie instantanee,
software pentru telefoane inteligente, software
pentru plăți electronice, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru e-mail, software
pentru învățare automată, software pentru
server web, aplicații software pentru web,
software pentru automatizarea documentelor,
software pentru artă grafică, software pentru
controlarea mediului, software pentru simulare
(formare), software pentru plugin-uri, software
pentru monitorizarea sănătății, software pentru
monitorizarea mediului, software pentru asistent
virtual, software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software
pentru detectarea incendiilor, software pentru
gestionarea traficului, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru controlul mișcării, software pentru
contracte inteligente, aplicații software pentru
roboți, software pentru administrarea prezentării,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software de
calculator pentru codificare, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru table interactive whiteboard, software
pentru diagnoză și depanare, software informatic
de uz comercial, software pentru acces
la internet, software de calculator pentru
publicitate, software pentru comunități de

utilizatori, aplicații software pentru telefoane
mobile înregistrate sau descărcabile, software
pentru cititoare de carduri, software pentru
comunicarea de date, pachete de software
de calculator, software pentru telefonie
prin calculator, software pentru motoare de
căutare, programe de calculatoare (software
descărcabil), software pentru economizor de
ecran, software de aplicații de calculator,
software de recunoaștere a gesturilor, software
de prelucrare a datelor, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
software pentru compunerea de muzică,
software de grafică pe calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
pentru mesagerie on-line, aplicații software de
calculator, descărcabile, software de calculator
pentru televiziune, software de sincronizare de
fișiere, software pentru mijloace de comunicare,
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software pentru flux de lucru, software
pentru master în educație, software utilizat
în domeniul muzical, software de protejare
a confidențialității, software de administrare
de afaceri, software pentru gestionarea
performanței economice, software descărcabil
de pe internet, software pentru urmărirea
comportamentului șoferilor, software pentru
servere de cloud, software pentru administrare
de cazinouri, software de analiză a discursului,
software care permite recuperarea datelor,
software de diagnoză la distanță, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de calculator pentru divertisment,
software pentru dezvoltare de aplicații, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
pentru detectarea de amenințări, platforme
software pentru controlul reviziei, înregistrate
sau descărcabile, software de asistență în
producție, software pentru extragere de date,
software pentru simulare de vehicule, software
pentru gestionarea riscului operațional, software
pentru medii de dezvoltare, software pentru
repararea erorilor informatice, software de
management de conținut, software de gestiune
a datelor, software de suport pentru sisteme,
software pentru previziuni de piață, software
pe partea de server, software de comandă
pentru mașini, software pentru streaming de
multimedia, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere pentru imprimante,
software pentru crearea de diagrame, software
pentru sisteme de rezervare, software pentru
comerț cu amănuntul, platforme software
de management colaborativ, software pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1607

gestionarea de imagini, software pentru tablouri
de bord, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru acces la conținut, software de
control de conținut, software pentru detectarea
de riscuri, software pentru recuperarea de
informații, software pentru servere de fișiere,
software pentru administrarea de clădiri,
software pentru dezvoltare de produse, software
pentru servere de comunicații, software
pentru stocare digitală distribuită, aplicații
software pentru controlul iluminării, înregistrate
sau descărcabile, software pentru jocuri
video pe calculator, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
recunoașterea optică a caracterelor, software
pentru operare LAN (rețea locală), software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software pentru firewall-uri pentru
calculatoare, software multimedia înregistrat
pe CD-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație GPS, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, seturi pentru
dezvoltare de software (SDK), software de
interfață grafică pentru utilizator, software
de calculatoare pentru comerț electronic,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru jocuri
de realitate virtuală, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, software educațional de calculator
pentru copii, software de calculator pentru
administrarea rețelelor, software de calculator
pentru controlul timpului, software pentru
controlul imprimantelor de calculator, cartușe
pentru jocuri de calculator (software), software
pentru gestionarea tipăririi la imprimantă,
software pentru UPI (interfață universală
periferică), software pentru automatizarea
arhivării de date, software de aplicații informatice
pentru televizor, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
software pentru efectuarea de tranzacții
online, software de calculator pentru controlul
iluminatului, software pentru gestionarea
unui magazin online, software pentru jocuri
cu realitate augmentată, software pentru
documentarea și analiza incendiilor, software de
realitate virtuală pentru telecomunicații, software

pentru grafică 3D pe calculator, software pentru
administrarea conținutului web (WCM), software
interactiv pentru baze de date, software pentru
întocmire de declarații fiscale, software și
aplicații pentru dispozitive mobile, software
înregistrat pentru jocuri pe calculator, software
pentru jocuri video de calculator, fir mware
și software pentru țigări electronice, software
de calculator pentru controlul amplificatoarelor,
software pentru analiza datelor de afaceri,
software pentru securitatea rețelelor și
dispozitivelor, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, suite de programe de
birou (software), software pentru automatizarea
proceselor robotice (RPA), software pentru
generarea de imagini virtuale, software pentru
furnizori de soluții digitale, software pentru
aparate pentru tomografie dinamică, software de
recunoaștere optică a semnelor, software pentru
gestionarea forței de muncă, aplicații software
de tipul business intelligence, înregistrate
sau descărcabile, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru procese
de fabricație inteligente, software pentru
planificarea resurselor întreprinderii (ERP),
software pentru gestionarea lanțului de
aprovizionare, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze X, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru jocuri de calculator, înregistrat,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru sisteme de navigație prin
satelit, software de dezvoltare a unui site
web, software de jocuri electronice pentru
telefoane mobile, software informatic pentru
crearea de firewall-uri, software pentru sisteme
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de operare pe calculator, software de calculator
legat de istoricul financiar, software de
calculator pentru căutarea de date, software
de operare usb (magistrală serială universală),
dispozitive de control industriale care includ
software, software interactiv multimedia pentru
a juca jocuri, aplicație software pentru servicii
de cloud computing, software de calculator
pentru gestionarea tranzacțiilor financiare,
jocuri video programate incluse pe cartușe
(software), software de calculatoare destinat
estimării resurselor necesare, instrumente
pentru dezvoltarea de software de calculator,
software folosite pentru dozimetrie în domeniul
radioterapiei, software de proiectare tehnică
pentru tehnologia microundelor, software pentru
livrare de conținut fără fir, software pentru
prelucrarea de fișiere muzicale digitale, software
de calculator descărcat de pe internet,
software de calculator pentru comunicarea
între microcalculatoare, software pentru serverul
de acces la rețea, jocuri video pe discuri
(software de calculator), software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software pentru fabricare asistată
de calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (CAD), software de
înregistrare a datelor despre antrenamente,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru inginerie asistată de calculator
(CAE), software pentru gestionarea proceselor
de afaceri (BPM), software de calculator
pentru afișarea mediilor digitale, software de
modelare și simulare a incendiilor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
datelor, software de navigare pe rețele
informatice globale, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de realitate virtuală pentru învățarea
medicinei, software CMS (sistem de gestionare
a conținutului), software pentru sincronizare de
baze de date, software de calculator pentru
înregistrare de sunete, software pentru sisteme
informatice de management (MIS), software
pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM),
software pentru televiziune cu circuit închis
(CCTV), software pentru servere de baze de
date, software de marketing pentru motoare de
căutare, software pentru sisteme de informații
geografice (GIS), software pentru rețea fără fir tip
mesh, portaluri inteligente pentru stocare definită
prin software, software pentru supravegherea de
articole electronice (EAS), software de învățare
automată pentru domeniul sănătății, software de

inteligență artificială pentru domeniul sănătății,
software pentru inteligență artificială și învățare
automată, software de comunicare, rețelizare
și rețele sociale, programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator), software
de calculator pentru asistarea proiectării
echipamentelor sportive, software de procesare
a datelor pentru reprezentări grafice, software
informatic pentru comunicații în rețele fără fir,
software de jocuri electronice pentru dispozitive
fără fir, software informatic pentru administrarea
rețelelor de calculatoare locale, software de
divertisment interactiv, descărcabil, pentru jocuri
video, software informatic pentru sisteme
de poziționare globală (GPS), software bios
(sistem de bază de intrare/ieșire), software
de comunicare pentru conectarea rețelelor
informatice mondiale, software de calculator
folosit în domeniul publicării electronice,
software de calculator pentru analizarea
informațiilor de piață, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de operare pe calculator pentru mainframe-
uri, software de calculator pentru prelucrarea
datelor de comunicare, cartele codificate pentru
accesarea software-ului de calculator, software
pentru controlul funcționării dispozitivelor audio
și video, software pentru prelucrarea imaginilor,
materialelor grafice și textelor, software de
calculator pentru crearea de modele financiare,
software de simulare pentru utilizare cu
calculatoarele digitale, software de imagistică
prin satelit pentru interpretarea fotografiilor,
software de operare pentru wan (rețea zonă
extinsă), software de calculator pentru controlul
accesului la calculatoare, software de calculator
care permite jucarea de jocuri, software de
procesare a datelor pentru procesarea textelor,
software de calculator care permite schimb
de informații, software de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, software de
prelucrare de imagini pentru camere auto,
platforme software care permit utilizatorilor
să strângă bani, software pentru sisteme
electronice de asistență la condus, software
pentru evaluarea comportamentului clienților în
magazine online, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software educaţional care conține instrucțiuni
pentru jucarea jocurilor, software pentru realitate
augmentată destinat creării de hărți, software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
digitale, software care permite funizarea de
informații prin internet, middleware pentru
administrarea funcțiilor software pe dispozitive
electronice, software de calculator în legătură
cu domeniul medical, software de calculator
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descărcabil pentru transmiterea de informații,
software de calculator înregistrat pentru șofat
în siguranță, aplicații software descărcabile
destinate utilizării cu imprimante tridimensionale,
platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil, software de calculator pentru
curățarea și optimizarea sistemelor, software
chatbot de calculator pentru simularea de
conversații, software pentru gestionarea ciclului
de viață al produselor, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale, înregistrate sau
descărcabile, software de recunoaștere optică
a codurilor de bare, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și pentru
publicare, software pentru contabilizarea gazelor
cu efect de seră, software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software de jocuri electronice pentru dispozitive
electronice de mână, software de divertisment
interactiv, descărcabil, pentru jocuri pe
calculator, software informatic pentru convertirea
documentelor imagini în formate electronice,
software de comunicare pentru conectarea
utilizatorilor de rețele informatice, aplicație
software pentru servicii de rețele sociale prin
internet, înregistrate sau descărcabile, software
de calculator pentru scanarea imaginilor și
a documentelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a
unui sistem informatic, software pentru crearea
și editarea de muzică și sunete, software
de calculator pentru interpretarea amprentelor
digitale sau palmare, software pentru facilitarea
tranzacțiilor securizate cu cărți de credit,
programe de jocuri pe calculator înregistrate
pe benzi (software), suporturi de date pentru
calculatoare, care conțin software înregistrat,
software de calculator pentru compilarea de
date de localizare, software de calculator pentru
colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software de
calculator înregistrat pentru conducere auto în
siguranță, software pentru comanda aparatelor

și instrumentelor pentru iluminat scenic, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software pentru jocuri de calculator folosit
pe aparate mobile, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile, software pentru jocuri de calculator
utilizat jocuri interactive online, software de
sistem de gestionare a fluxului de lucru,
software pentru aparate de jocuri video de tip
arcadă, platforme de editare colaborativă în
timp real (RTCE) (software), software pentru
gestionarea conținutului la nivel de întreprindere
(ECM), software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (IDS), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru controlul și
îmbunătățirea calității sunetului la echipamentele
audio, software de calculator descărcabil pentru
monitorizare la distanță și analiză, software
de calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, programe de jocuri pe calculator
descărcate de pe internet (software), software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
de calculator pentru monitorizarea de la
distanță a contoarelor, software pentru comerț
prin intermediul unei rețele globale de
comunicații, software de calculator pentru
autorizarea accesului la baze de date, software
pentru gestionarea operațională a cardurilor
magnetice și electronice portabile, software
pentru organizarea și vizualizarea de imagini
digitale și fotografii, software de calculator
pentru contabilitate inter-rețea în domeniul
telecomunicațiilor, cutii adaptate pentru stocarea
de discuri de software de calculator, calculatoare
personale care includ software privind informații
legate de dietă, software pentru integrarea
de publicitate online pe site-uri web, software
pentru închirierea de spațiu publicitar pe site-
uri web, software de calculator care permite
căutarea ți recuperarea de date, software de
calculator descărcabil de pe rețele globale de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru jocuri folosit împreună cu
consolele de jocuri video, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele
de calculatoare, software de sistem și de
suport de sistem și firmware, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
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pentru orașe inteligente, software de calculator
pentru comunicarea între calculatoare printr-o
rețea locală, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software de calculator interactiv
care furnizează informații de navigație și
călătorie, software de calculator pentru creare
de seturi de caractere și fonturi, hardware
de calculator folosit la ingineria de software
asistată de calculator, software de calculator
pentru controlul și gestionarea accesului la
aplicațiile serverului, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor de
date, software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
pentru procesarea plăților electronice către și
de la alte persoane, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru testarea vulnerabilității calculatoarelor și
rețelelor de calculatoare, software de calculator
folosit ca interfață de programare a aplicațiilor
(API), software care permite furnizarea de
medii electronice prin rețele de comunicare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri
și jocuri de noroc, software descărcabil pentru
accesul și comanda la distanță a unui calculator,
software de calculator descărcabil pentru a fi
utilizat ca portmoneu electronic, software de
aplicații pentru calculatoare personale pentru
sistemele de control al documentelor, software
de calculator pentru sisteme biometrice de
identificare și autentificare a persoanelor,
software informatic destinat utilizării în crearea
și elaborarea de site-uri web, software pentru
căutarea și recuperarea de informații printr-o
rețea de calculatoare, software de calculator
care poate fi descărcat prin intermediul
rețelelor informatice globale, software pentru
jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de control pentru
iluminat destinat utilizării în locații comerciale
și industriale, software pentru aplicații de
calculator destinat utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, software de aplicații de
calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (IOT), software pentru
prelucrarea de imagini, grafice, conținut audio,
conținut video și text, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și

internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software informatic
destinat utilizării pentru furnizarea accesului
multiplu la o rețea informatică globală, software
de aplicații pentru calculatoare personale
pentru gestionarea sistemelor de control al
documentelor, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea fizică,
software pentru administrarea de date și fișiere
și pentru baze de date, software de calculator
descărcabil pentru proiectarea și modelarea de
produse imprimabile tridimensionale, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de acces
și de securitate pentru clădiri, software de
calculator folosit la sistemele de asistență pentru
luarea de decizii medicale, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă pentru comenzi și
livrare de alimente, software de calculator pentru
comanda de la distanță a aparatelor de iluminat
electric, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, software pentru jocuri care ofera
sau afiseaza castigul jucatorului din masinile
de joc, software de calculator pentru migrarea
între distinctele sisteme de operare folosite de
rețeaua informatică, programe informatice și
software de calculator pentru prelucrarea de
imagini folosite pe telefoane mobile, software
informatic care permite calculatoarelor să
ruleze aplicații paralele și să realizeze calcule
paralele, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator
pentru comanda de la distanță a mașinilor și
echipamentelor de birou, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
de calculator pentru crearea de baze de
date consultabile care cuprind informații și
date, software pentru accesarea repertoriilor de
informații care pot fi descărcate din rețeaua
globală de calculatoare, simulatoare electronice
pentru antrenamente sportive (aparate didactice
pe bază de software și hardware de calculator),
software de calculator pentru controlul vocal
al unui calculator și al modului de operare
al acestuia, software de calculator folosit pe
dispozitive electronice digitale mobile și alte
aparate electronice de larg consum, software
de calculator pentru aplicații mobile care permit
interacțiunea și interfața dintre vehicule și
dispozitive mobile, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile pentru integrarea datelor electronice cu
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medii din lumea reală, software pentru comerțul
electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacții comerciale electronice prin intermediul
unei rețele informatice globale, software pentru
îmbunătățirea posibilităților audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, și anume integrarea de
text, sunet, grafici, imagini fixe și animate,
drivere software pentru dispozitive electronice
care permit hardware-ului de calculator și
dispozitivelor electronice să comunice unele cu
altele, software de comunicare pe calculator
care permite clienților să acceseze informații
referitoare la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, instrucțiuni de operare
și utilizare stocate în format digital pentru
calculatoare și software de calculator, îndeosebi
pe dischete sau cd-rom-uri, hardware pentru
server de acces la rețea, suporturi de montare
pentru hardware de calculatoare, hardware
pentru lan (rețea locală de operare), polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, hardware de calculator pentru
transmisia de date de localizare, hardware de
calculator pentru compilare de date de localizare,
hardware de calculator pentru culegerea de date
de localizare, hardware de calculator pentru
prelucrare de date de localizare, hardware
de calculator pentru procesare de semnale
audio și video, hardware de calculator pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
hardware de calculator pentru accesare și
transmisie de date la distanță, hardware pentru
procesarea de plăți electronice către și de la
alții, module hardware de calculator utilizate în
dispozitive electronice care folosesc internetul
lucrurilor (IOT).
37. Înlocuirea de componente hardware
pentru îmbunătățire, reparații de hardware
de calculator, întreținerea de hardware
de computer, instalare de hardware (de
calculator), instalare de hardware pentru sisteme
informatice, instalare de hardware pentru
accesul la internet, servicii de întreținere
pentru hardware de calculator, instalare și
reparații de hardware de calculator, întreținere
și reparații de hardware de calculator, instalare
și reparare de hardware de telecomunicații,
instalare, întreținere și reparații de componente
hardware de calculator, instalare de hardware
pentru controlul accesului ca serviciu (acaas),
înlocuire de hardware de rețele de calculatoare
și telecomunicații pentru îmbunătățire, reparare
și întreținere de hardware de calculator și
de telecomunicații, instalare de hardware și
de cabluri pentru accesul la internet, reparare
și întreținere de hardware pentru aparate de
procesare a datelor, consultanță în legătură cu

instalare, întreținere și reparații de hardware de
calculator, instalare hardware de calculator și
a aparatelor de telecomunicații, întreținere și
reparare, instalare și întreținere de hardware
pentru rețele de calculatoare și acces la internet,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de echipamente pentru benzinării,
servicii de realimentare cu benzină pentru
autovehicule, reparații sau întreținere de
echipamente pentru stații de benzină, conversia
motoarelor pe benzină în motoare cu combustibil
diesel.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, proiectare
de hardware, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, testare de hardware de calculator,
închirierea de hardware de calculator, proiectare
de hardware de calculator, închirieri de
hardware și software, dezvoltarea de hardware
pentru jocuri video, consultanță tehnică privind
utilizarea de hardware, proiectare personalizată
de hardware pentru calculatoare, consultanță
în domeniul hardware-ului de calculator,
consultanță în materie de hardware de
calculator, proiectare de hardware pentru
prelucrarea semnalelor digitale, cercetare
privind dezvoltarea de hardware de calculator,
configurare de hardware de calculator folosind
software, cercetare în domeniul hardware-ului
de calculator, servicii de proiectare de hardware
de calculator, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, proiectare de hardware
și software pentru calculator, dezvoltare de
hardware si software de calculator, proiectare
de hardware pentru operatori audio și video,
servicii de consultanță în materie de hardware de
calculator, proiectare și dezvoltare de arhitectură
pentru hardware de calculator, proiectare și
dezvoltare de hardware pentru industria de
prelucrare, furnizare de echipamente hardware
în time-sharing (timpi partajați), instalarea de
software, proiectare de software, creare de
software, elaborare de software, actualizarea
software-ului, inginerie de software, întreținere
de software, dezvoltare de software, închirierea
de software, inginerie de software informatic,
software ca serviciu (SaaS), programare de
software educativ, proiectare personalizată de
software, dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, servicii de personalizare
de software, scriere de software de calculator,
design și dezvoltare de software, copiere de
software de calculator, proiectare de sisteme
software grafice, modernizare de software de
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calculatoare, testare de software de calculator,
programare de software pentru telecomunicații,
dezvoltare de software pentru terți, actualizarea
software-ului pentru computer, configurare de
software de calculator, întreținere și reparare
de software, reparare de software de calculator,
proiectare de software pentru terți, dezvoltare
software, programare și implementare, servicii
de consultanță pentru software, furnizare de
software nedescărcabil online, închiriere de
software de divertisment, software ca serviciu
(SaaS) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare profundă, proiectare de
software pentru drivere, dezvoltare de software
pentru drivere, dezvoltare și testare de software,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, software ca serviciu
(SaaS) care oferă software pentru rețele neurale
profunde, închirierea de programe (software)
pentru computere, proiectare de software de
realitate virtuală, elaborare și actualizare de
software informatic, întreținere, reparații și
actualizare de software, programare de software
pentru gestionarea energiei, asigurarea utilizării
temporare de software web, actualizare de
software pentru prelucrarea datelor, închiriere
de software pentru prelucrarea datelor, închiriere
de software pentru gestionarea inventarului,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, creare, întreținere
și adaptare de software, proiectare de software
pentru prelucrarea imaginilor, consultanță în
domeniul proiectării de software, cercetare
și dezvoltare de software informatic, studii
de proiecte privind software-ul, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, dezvoltare
de software de realitate virtuală, închirieri de
calculatoare și de software, programare de
software pentru publicitate online, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, servicii tehnice de descărcare
de software, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, actualizare de software
pentru telefoane inteligente, proiectare și
dezvoltare de software antivirus, proiectare
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de software pentru jocuri video, programare
de software pentru jocuri video, închiriere
de software pentru jocuri video, închirierea
și întreținerea software-ului de computer,
proiectare de software pentru procesarea
semnalului digital, dezvoltare de software

pentru procesarea semnalului digital, întreținere
și modernizare de software de calculator,
scriere și actualizare de software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator, proiectare și scriere de software
de calculator, consultanță profesională privind
programele software de calculator, întreținere
de software pentru accesul la internet, instalare
de software pentru baze de date, cercetare
privind dezvoltarea de software de calculator,
închiriere de software de calculator pentru
călătorii, consultanță în domeniul software-ului
de securitate, consultanță privind actualizarea de
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, configurare de rețele
de calculatoare folosind software, programare de
software pentru platforme de internet, instalare
de software pentru accesul la internet, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator și software pentru realitate virtuală,
identificarea defecțiunilor în software-ul de
calculator, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, proiectare la comandă de pachete
de software, întreținere și actualizare de software
de calculator, controlul calității privind software-ul
de calculator, servicii de instalare și întreținere de
software, actualizare de software de calculator
pentru terți, actualizarea și ameliorarea software-
ului de calculator, servicii de programare de
software de calculator, cercetare în materie de
software de calculator, servicii pentru proiectare
de software de calculator, servicii pentru
scrierea de software de calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, programare
de software pentru studii de piață, creare
și întreținere de software pentru bloguri,
consultanță privind întreținerea de software
de calculator, dezvoltare de software pentru
prelucrare de imagini, proiectare și dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru sisteme de operare, dezvoltare de
software pentru sisteme de operare, închiriere
de software de jocuri pe calculator, proiectare
de software de procesare de text, întreținere
de software de prelucrare a datelor, dezvoltare
de software de procesare de text, întreținere
de software pentru sisteme de comunicații,
dezvoltare de software pentru sisteme de
comunicații, actualizare de software pentru
sisteme de comunicații, programare de software
pentru jocuri pe calculator, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, instalare,
reparare și întreținere de software de calculator,
dezvoltare de software pentru operatorii audio și
video, închirieri de calculatoare și de software
de calculator, închiriere de software de calculator
pentru gestiune financiară, găzduire de software
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destinat utilizării la gestionarea bibliotecilor,
proiectare și dezvoltare de software pentru
gestiunea energiei, proiectare, dezvoltare și
programare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru planificarea
rutelor, consultanță privind software-ul pentru
sisteme de comunicații, închiriere de software
pentru baze de date electronice, programare
de software pentru platforme de comerț
electronic, servicii consultative și informații
despre software de calculator, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(EDP), remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), programare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, programare de software pentru
importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
inventarului, închiriere de software pentru
importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software de realitate virtuală,
instalare, inițiere și întreținere de software de
calculator, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, servicii de proiectare
privind software-ul de calculator, servicii de
calibrare privind software-ul de calculator,
eliminarea erorilor de software de calculator
pentru terți, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea
și actualizarea software-ului informatic, instalare,
întreținere și actualizare de software de
calculatoare, instalare, actualizare și întreținere
de software de calculator, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
creare, întreținere și modernizare de software de
calculator, proiectare de software pentru terți în
domeniul calculatoarelor, proiectare, întreținere
și actualizare de software de calculator,
proiectare, actualizare și întreținere de software
de calculator, identificarea problemelor de
hardware și software pentru computere,
proiectare de software pentru operatorii audio
și video, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, creare
și dezvoltare de software pentru jocuri
video, proiectare și dezvoltare de software
pentru mesagerie instantanee, proiectare de
software pentru baze de date informatice,
dezvoltare de software pentru baze de
date informatice, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, întreținere
de software utilizat în domeniul comerțului
electronic, furnizare de uz temporar online
de software nedescărcabil, consultanță în
domeniul software-ului ca serviciu (SaaS),
leasing de software cu autentificare unică
pentru aplicații, concepere și dezvoltare de

software cu autentificare unică, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite furnizorilor de software
să urmărească conținutul multimedia, servicii
software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare automată, învățare
aprofundată și rețele neurale profunde, servicii
de consultanță profesională privind software-
ul de calculator, proiectare de software pentru
stocarea și recuperarea informațiilor multimedia,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru logistică,
asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru investiții, instalare,
întreținere, actualizare și îmbunătățire de
software de calculator, proiectare de software
destinat utilizări cu mașini de tipărit, întreținere
și actualizare de software pentru sisteme de
comunicare, cercetare în materie de programe și
software de calculatoare, instalare și întreținere
de software pentru baze de date, asigurarea
utilizării temporare de un software nedescărcabil
pentru afaceri, programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, închiriere de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, proiectare și dezvoltare
de software pentru jocuri de calculator,
dezvoltare de software pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, proiectare
de programe și software de calculator pentru
aviație, dezvoltare de programe software
pentru operațiuni securizate în rețea, proiectare
de software de calculator pentru comanda
terminalelor automate, închirieri de calculatoare
și actualizare de software de calculator,
actualizare și întreținere de software și programe
de calculator, instalare și întreținere de software
pentru acces la internet, servicii de asistență
și întreținere pentru software de calculator,
proiectare, întreținere, închiriere și actualizare
de software de calculator, instalare, întreținere
și reparații de software pentru sistemele
computerizate, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, dezvoltare
de software pentru stocarea și recuperarea
datelor multimedia, elaborare de programe
pentru calculator și proiectare de software,
servicii de consultanță în materie de calculatoare
și software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, proiectare
de software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, leasing de software cu
privire la cotații de preț, instalare de software
pentru controlul accesului ca serviciu (AcaaS),
furnizarea accesului temporar la software de
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divertisment interactiv nedescărcabil, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru prelucrare de imagini, proiectare și
dezvoltare de software pentru sisteme de
operare, consultanță în materie de proiectare și
dezvoltare de software, furnizare de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
proiectare și dezvoltare de software de
recuperare a datelor, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
proiectare și dezvoltare de hardware și software
de calculator, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, servicii
de cercetare și consultanță privind software-
ul de calculator, proiectare de software pentru
procesare și distribuție de conținut multimedia,
servicii de studii de fezabilitate privind software-
ul de calculator, diagnoza problemelor la
hardware-ul de calculator folosind un software,
programare de software de calculator pentru
evaluarea și calcularea datelor, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru prelucrarea textelor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
controlul proceselor, furnizare de informații în
domeniul proiectării de software de calculator,
furnizare de informații în domeniul dezvoltării
de software de calculator, consultanță tehnică
pentru aplicarea și utilizarea software-ului de
calculator, consultanță tehnică privind instalarea
și întreținerea de software de calculator,
dezvoltare și întreținere de software pentru
baze de date electronice, servicii de consiliere
și de dezvoltare de software de calculator,
cercetare privind dezvoltarea de programe și de
software de calculator, instalare, întreținere și
actualizare de software pentru baze de date,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea inventarului,
proiectare și dezvoltare de software pentru
importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, dezvoltare de
soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
de internet, servicii de asistență tehnică în
materie de software de calculator, servicii de
proiectare privind componentele hardware și
software de calculator, servicii pentru proiectarea
software-ului de prelucrare de date electronice,
dezvoltare de software pentru procesarea și
distribuirea de conținut multimedia, programare
de software pentru evaluarea comportamentului

clienților în magazine online, platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu (SaaS),
furnizare de consiliere tehnică cu privire la
hardware și software, dezvoltare de software de
aplicații pentru livrare de conținut multimedia,
proiectare și dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, furnizare de software
de calculator într-o rețea informatică globală,
dezvoltare de software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
furnizarea accesului temporar la software cu
autentificare unică online, nedescărcabil, servicii
de consultanță în materie de utilizare de
software de calculator, închirieri de software de
calculator pentru citirea unui flux de date, servicii
de inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor, programare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor, servicii de consultanță în
materie de proiectare de software de calculator,
servicii de consultanță privind calculatoarele
care utilizează medii de software heterogene,
consultanță și consiliere în materie de hardware
și software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil pentru traducere, programare
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, închiriere de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, găzduire de
servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (AcaaS), platforme pentru inteligență
artificială sub formă de software ca serviciu
(SaaS), platforme pentru design grafic sub
formă de software ca serviciu (SaaS), creare
și dezvoltare de software de calculator pentru
simulare de vehicule, servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
imprimare, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru evaluarea și calcularea datelor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator destinat
utilizării cu tehnologia medicală, proiectare și
dezvoltare de software pentru ghiduri electronice
pentru programe de televiziune, dezvoltare de
software de calculator destinată utilizării cu
dispozitive de control programabile, dezvoltare
și testare de metode de calcul, de algoritmi
și de software, asigurarea utilizării temporare
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de software online nedescărcabil pentru
gestionarea bazelor de date, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor, servicii
de consultanță și de informații privind închirierea
de software de calculator, servicii de consultanță
în materie de software de calculator folosit
pentru grafică, proiectare și dezvoltare de
software și hardware pentru amplificarea și
transmiterea semnalelor, servicii de consultanță
în materie de software de calculator folosit pentru
editare, dezvoltare, actualizare și întreținere de
software și sisteme de baze de date, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, realizarea de studii de fezabilitate
privind hardware-ul și software-ul de calculator,
concepere și dezvoltare de software de operare
pentru rețele private virtuale (VPN), servicii
de consultanță și de informații referitoare la
întreținerea de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru dezvoltarea de site-uri
web, închiriere de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare și dezvoltare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, programare de software de operare
pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, întreținere de software de calculator
utilizat pentru exploatarea aparatelor și utilajelor
de umplere, servicii de consultanță în materie
de interfețe om-mașină pentru software de
calculator, studii de proiecte tehnice în domeniul
hardware-ului și software-ului de calculator,
dezvoltare de software pentru conversia de date
și conținut multimedia între diferite protocoale,
proiectare de software pentru conversie de date
și conținut multimedia între diferite protocoale,
proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele
comerciale, advisory și servicii de consultanță în
domeniul calculatoarelor și software pentru jocuri
video, furnizare de informații despre proiectarea
și dezvoltarea de software și hardware pentru
calculatoare, furnizare de software online care
nu poate fi descărcat, pentru utilizare în

comunicații, furnizare de software online care
nu poate fi descărcat, pentru procesare de
text, întreținere de software de calculator
cu privire la siguranța calculatoarelor și
prevenirea riscurilor informatice, actualizare de
software de calculator cu privire la siguranța
calculatorului și prevenirea riscurilor informatice,
programare de software de calculator pentru
dicționare și baze de date electronice pentru
traduceri, dezvoltare de software de calculator
destinate utilizării cu sisteme de comutare
acționate de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru controlul, reglarea și
monitorizarea sistemelor de energie solară,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe de
televiziune, prestare de servicii de informații,
consiliere și consultanță în domeniul software-
ului de calculator, servicii de consultanță în
materie de închiriere de calculatoare și de
software de calculator, servicii de consultanță
în domeniul dezvoltării de produse și al
îmbunătățirii calității produselor software, leasing
de software de calculator pentru citirea bazelor
de date cuprinzând cotații de preț, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, dezvoltare
de software pentru proiectare asistată de
calculator/fabricație asistată de calculator (CAD/
CAM), servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software nedescărcabil pentru
analiza datelor financiare și pentru întocmirea
de rapoarte, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, închirierea de software informatic,
de echipament pentru prelucrarea datelor și
de dispozitive periferice pentru computere,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
destinat utilizării în aplicații pentru monitorizarea
radiodifuziunii, furnizarea de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software, de
sisteme și de rețele de calculatoare, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
pentru utilizare în gestionarea lanțului de
aprovizionare, furnizare de acces temporar la
software online care nu poate fi descărcat,
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pentru procesare de text, furnizare de servicii
de aplicații informatice (ASP), și anume găzduire
de aplicații software de calculator pentru terți,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
programare de software pentru portaluri de
internet, spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, scriere la comandă de programe,
de software și de coduri de calculator pentru
crearea de pagini web pe internet, dezvoltare de
programe de calculator înregistrate pe suporturi
de date (software) concepute pentru construcții
și producția automatizată (cad/cam), furnizare
de servicii de autentificare a utilizatorilor printr-
o tehnologie de deschidere a unei sesiuni
unice pentru aplicații software online, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
penru a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori,
furnizare de acces temporar la program software
care nu poate fi descărcat pentru crearea
și publicarea de jurnale și bloguri personale
online, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
în vederea utilizării în procesele de editare și
imprimare, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi coletelor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea procesării
expedițiilor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi transporturilor de mărfuri
prin rețele de calculator, intraneturi și internet,
furnizare de acces temporar la un software de
calculator care nu poate fi descărcat, în vederea
elaborării documentelor de transport prin rețele
de calculator, intraneturi și internet, proiectare și
dezvoltare de hardware de calculator, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
servicii de consiliere privind hardware-ul de
calculator, proiectare de hardware de calculator
pentru industriile producătoare, dezvoltare
de componente hardware pentru procesarea
semnalului digital, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
servicii de proiectare în domeniul hardware-
ului de calculator, dezvoltare de hardware
de calculator pentru jocuri pe calculator,
proiectare de hardware pentru prelucrarea
și distribuirea conținuturilor media, dezvoltare
de componente hardware de calculator
pentru industriile prelucrătoare, dezvoltare de
componente hardware pentru operatorii video

și audio, consultanță în materie de proiectare
de hardware de calculator, proiectare de
hardware pentru stocarea și recuperarea datelor
multimedia, proiectare de hardware pentru
comprimarea și decomprimarea conținuturilor
multimedia, închirieri de hardware de calculator
și aparate periferice pentru calculator, servicii de
cercetare și consultanță privind hardware-ul de
calculator, dezvoltare de componente hardware
pentru compresia și decompresia conținutului
multimedia, servicii de consultanță profesională
în materie de hardware de calculator, dezvoltare
de componente hardware pentru stocarea și
recuperarea datelor multimedia, dezvoltare de
componente hardware pentru procesarea și
distribuirea conținutului multimedia, servicii de
consiliere și consultanță privind hardware-
ul de calculator, servicii de cercetare și
dezvoltare în domeniul hardware-ului de
calculator, servicii de consultanță în materie de
proiectare de hardware de calculator, servicii
de consiliere și informare privind proiectarea și
dezvoltarea de hardware, furnizare de servicii
de autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru
tranzacții comerciale electronice, dezvoltare de
componente hardware pentru conversia de date
și conținut multimedia între diferite protocoale,
servicii de consiliere și consultanță privind
proiectarea și dezvoltarea de hardware pentru
calculatoare, proiectare de hardware pentru
conversia datelor și a conținuturilor multimedia
între diferite protocoale.

───────

(210) M 2020 07490 (111)173869
(151) 19/10/2020
(732) ERFELLO STORE SRL, CALEA

PLEVNEI NR.145B, BL.3, AP.3085,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060012,
ROMANIA

(540)

ERFELLO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice pentru înfrumusețare și
îngrijire personală.
18. Genți, portofele, curele din piele sau
înlocuitori.
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25. Curele din piele sau înlocuitori
(îmbrăcăminte).
35. Servicii de comerț cu produse diverse, în
special produse de cosmetică, înfrumusețare și
îngrijire personală, genți, portofele, curele din
piele sau înlocuitori, servicii de vânzare prin
magazine online.

───────

(210) M 2020 07491 (111)173870
(151) 19/10/2020
(732) DAN RAZVAN PLUMB, CALEA

MOSILOR, NR. 270, BL. 14, SC. 2,
AP. 55, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BESTINFORM

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, roşu, galben,
portocaliu, verde, roz, mov, albastru,
violet, maro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă
în managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
servicii de intermediere comercială, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină pentru

scopuri publicitare, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicaţii, flux continuu
(streaming) de date, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, furnizarea de
forumuri online, transmiterea fişierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele
globale de calculatoare, transmisia fără fir
(wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, crearea şi menţinerea de site
web, proiectare de software pentru calculatoare,
consultanţă software pentru calculatoare,
găzduirea site-urilor (site-uri web), mentenanţa
software-ului pentru calculatoare, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────
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(210) M 2020 07493 (111)173871
(151) 19/10/2020
(732) PREMIERE HOME CONSTRUCT

SRL, STR. STEJAR, NR. 52, AP. 1,
JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ENKA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Marketing imobiliar.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, finanțare
imobiliară, servicii de agenți imobiliari, servicii de
coproprietate imobiliară, consultanță imobiliară,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, agenții imobiliare, evaluări imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, gestionarea
investițiilor imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, finanțarea
creditelor imobiliare, evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de multiproprietate în
domeniul imobiliar (servicii imobiliare),
servicii ale agentului imobiliar, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor.

───────

(210) M 2020 07496 (111)173872
(151) 19/10/2020
(732) SC PARTENERII SENOL 61

SRL, STR. LIZEANU NR. 5, LOT.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BOMB Döner Kebap

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, bleu, grena,
alb, gri, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet.

───────

(210) M 2020 07498 (111)173873
(151) 28/10/2020
(732) SC ROMSTAL IMPEX SRL,

ŞOS. VITAN-BÂRZEŞTI NR.
11A, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VILLETTA
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(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 07.03.01;
07.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case

de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
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mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medical, diafragme (acoustică),
diafragme pentru aparate ştiinţifice, diafragme
(fotografie), maşini de dictare (dictating
machines), aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
DVD playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine

electromagnetice, pixuri electronice (unităţi de
afişare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru uşile cu
interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile , pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţz (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţzuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
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cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor X de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED):
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi

magnetice de date, codificatoare magnetice
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină: condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
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electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, prisme
(optică), sonde pentru scopuri ştiinţifice,
procesoare (unităţi centrale de procesare)/
unităţi centrale de procesare, ecrane de
proiecţie, aparate de proiecţie, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecţie împotriva
razelor X, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecţie pentru aviatori, căşti
de protecţie, măşti de protecţie,nu pentru uz
medical, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de

uz medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, rezistenţe,
electrice, măşti de protectie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotaţie, reostate, căşti (toci)
pentru echitaţie, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
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de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie, regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicaţii sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale

electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi, casete
video, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căşti,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
ale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
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răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii de
încălzire prin pardoseală, umidificatoare, mașini
electrice de făcut lapte de soia, capsule de
cafea, goale, pentru aparate electrice de cafea,
distribuitoare electrice de băuturi, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare
de substanţe dezinfectante pentru toalete,
aparate de dezinfectare, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, coloane de distilare,
aparate de distilare, nu pentru scopuri ştiinţifice,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru

irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate de uscare pentru
nutreţ şi furaj/aparate de uscare pentru furaj,
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare,
vase de expansiune pentru instalaţiile de
încălzire centralizată, hote de extracţie pentru
bucătării, fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive ,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal,
aparate de alimentare pentru cazanele de
încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare/fitinguri formate pentru
cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru utilizare
în industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa,
aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalaţiilor cu gaz)/epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
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nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau ape, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari
pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile/cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(LED), brichete*, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul
de crăciun, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, aparate de încărcare pentru
cuptoare, filamente cu magneziu pentru iluminat,
prăjitoare de malţ, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, instalaţii de răcire a laptelui, lămpi
pentru mineri, robinete pentru ţevile de apă/
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,

electrice, radiatoare [încălzire], turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solaria), robinete pentru ţevi şi conducte/
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete*/
robineţi*, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă)/closete cu
apă, lanterne electrice/lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
instalaţii de irigat, automate, maşini de irigat
pentru scopuri agricole, aparate cu jet de apă,
fitile adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine
pentru depozitarea vinurilor, electrice, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului.
19. Coloane publicitare, nemetalice, plută
aglomerată pentru construcţii, bagasă
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aglomerată din trestie de zahăr (materiale de
construcţii), sticlă alabastru, alabastru, corniere,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare (structuri),
nemetalice, plăci de blindaj, nemetalice, uşi
blindate, nemetalice/uşi armate, nemetalice,
piatră artificială, azbociment, mortar de azbest,
asfalt, pavaj de asflat, voliere (structuri),
nemetalice, balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi nemetalice/
traverse nemetalice, instalaţii pentru parcarea
bicicletelor, nemetalice, lianţi pentru fabricarea
brichetelor/lianţi pentru fabricarea pietrelor ,
material liant pentru repararea drumurilor,
fântâni pentru păsări (structuri), nemetalice,
bitum, carton bitumat pentru construcţii,
produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtie
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, cripte funerare,
nemetalice, busturi din piatră, beton sau
marmură, cabane, nemetalice, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice/rame
de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice, ţevi de
scurgere, nemetalice, sifoane de scurgere
(supape), nemetalice sau din plastic, grătare,
nemetalice, conducte, nemetalice, pentru
instalaţiile de ventilare şi de aer condiţionat,
pământ pentru cărămizi, sticlă emailată, pentru
construcţii, colibe, pâslă pentru construcţii,
garduri, nemetalice, figurine din piatră, ciment
sau marmură/statuete din piatră, ciment sau
marmură, şamotă de foc/cărămidă refractară

de foc, argilă refractară/şamotă ( material
refractrar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare
rutieră/granule de sticlă pentru marcarea
drumurilor, granit, plăci pentru morminte,
nemetalice/plăcuţe funerare, nemetalice, pietriş,
pietre de mormânt/pietre funerare, cadre
pentru sere, nemetalice/pergole, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetalice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice/gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var/piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii/pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe , cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos*, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
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piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă , platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia misipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru

ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit.
31. Alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun*, citrice, proaspete, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe (tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de in comestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
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homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimber, proaspăt, babe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase/turtă
pentru vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată , turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare , rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară , somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare/
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti/tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje) , furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare

a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
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cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial ,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou*, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de

căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
37. Întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii de
realizare a zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea
şi repararea cazanelor, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, etanşarea clădirilor/
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, închirierea de buldozere, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea clădirilor
(interior), curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea maşinilor de curăţare, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), repararea
ceasurilor şi a ceasornicelor, repararea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
echipamentelor de construcţii, construcţie*,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii , închirierea
macaralelor (echipamente de construcţii),
demolarea clădirilor, curăţarea scutecelor,
închirierea maşinilor de uscat vesela, instalare
de utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, servicii de reîncărcare de cartuşe
de cerneală, încărcarea maşinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de încarcăre a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
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dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobile
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare ,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor , zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,

întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
închirierea de motoare de aeronave, transportul
cu ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (am.)/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
tractarea, închirierea de cai, spargerea gheţii,
lansarea de sateliţi pentru terţi, servicii de
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alimbare, transportul marin, livrarea de mesaje,
închirierea maşinilor de curse, închirierea
autocarelor, închirierea sistemelor de navigaţie,
operarea ecluzelor de canal, ambalarea
bunurilor, livrarea de colete, închirierea locurilor
de parcare, transportul de pasageri, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, pilotarea, transportul ambarcaţiunilor
de agrement, servicii de hamali, transportul pe
calea ferată, închirierea vagoanelor de cale
ferată, închirierea vagonetelor de cale ferată,
ranfluarea navelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
servicii de debarasare, operaţiuni de salvare
(transport), transportul fluvial, salvarea navelor,
salvare, brokeraj naval, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare/
înmagazinare, furnizarea de informatii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu taxiul,
remorcare, închirierea de tractoare, informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor/transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, furnizarea de informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
transportul de mobilier, rezervări de călătorie,
salvare subacvatică, descărcarea încărcăturilor,
servicii de remorcare în cazul avarierii
vehiculelor, închirierea de vehicule, închirierea
de portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
închirierea de depozite, alimentarea cu apă,
distribuirea apei, închirierea scaunelor cu rotile,
împachetarea bunurilor, carting.

───────

(210) M 2020 07503 (111)174221
(151) 19/10/2020
(732) MARK TOTAL CLEANING

SOLUTIONS SRL, STR. SUCEVEI,
NR. 5, SC. B, ET. 2, AP. 7,
JUD. BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, COMPLEX VIVANDO, SC.
1, ET. 1, BIROU 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

L'ARTIGIANO DEL GUSTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pizza.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, publicitate, administrare a
afacerilor pentru restaurante.
39. Livrare de pizza.
43. Servicii de restaurant și bar.

───────
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(210) M 2020 07505 (111)173874
(151) 19/10/2020
(732) SC HERBAGETICA SRL,

STR. FLORILOR NR.1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRAŞOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA MAGNEZEN
calm STRES CALM Rhodiola

rosea 8 B-uri naturale
Magneziu marin +3 adaptogeni

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#005A95), portocaliu (HEX #f37048),
alb (HEX #ffffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinților şi pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07508 (111)173875
(151) 19/10/2020
(732) BOGDAN IVAN, STR. CODRII

NEAMTULUI NR.13, BL. NB1BIS,
AP. 28, SC. 1, ET. 4, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032432, ROMANIA

(540)

Trepo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Biciclete pentru copii nu jucării, vagonete
pentru copii (mijloace de transport), cărucioare
pentru copii, cărucioare pliabile pentru copii,
scaune auto pentru copii, hamuri pentru
cărucioare de copii, prelate de anvelope pentru
biciclete de copii, cărucioare pentru copii, coșuri
pentru cărucioare de copii, prelate de cărucioare
pentru copii, scaune auto portabile pentru copii,
copertine pentru cărucioare de copii, cărucioare
mici pentru transportul copiilor, cărucioare pentru
copii care încorporează landouri, scaune pentru
copii folosite în vehicule, scaune înălțătoare
pentru copii, pentru vehicule, acoperiș protector
pentru cărucioare de copii, hamuri folosite la
cărucioarele de copii, husă de scaun auto pentru
copii, scaune auto de siguranță pentru copii,
perne pentru copii pentru scaunele vehiculelor,
scaune pentru copii adaptate pentru biciclete,
genți adaptate pentru cărucioare de copii,
cadre pentru susținerea copiilor în vehicule,
amortizoare de cauciuc pentru cărucioare
de copii, centuri de siguranță pentru copii,
pentru vehicule, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru mașină, capote și huse pentru
cărucioare de copii, scaune de siguranță
pentru copii (pentru vehicule), scaune pentru
copii pentru utilizare în mașini, scaune de
siguranță pentru copii pentru automobile, genți
adaptate pentru cărucioare sport de copii,
scaune pentru transportul copiilor folosite în
vehicule, plase contra țânțarilor adaptate la
cărucioare pentru copii, saci pentru picioare
adaptați pentru cărucioare de copii, centuri de
siguranță pentru copii pentru utilizare în vehicule,
hamuri de siguranță pentru copii, pentru scaune
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de vehicule, scaune de siguranță pentru bebeluși
și copii pentru vehicule, elemente de securizare
pentru copii pentru scaunele de vehicule, saci
pentru picioare adaptați pentru cărucioare sport
de copii, dispozitive de securizare pentru copii
utilizate pentru scaunele de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune auto speciale
pentru copii (pentru vehicule), suporturi de
centuri de siguranță pentru copii pentru scaune
de automobile, scaune de siguranță adaptate
pentru a fi utilizate de copii în vehicule,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
la scaune auto speciale pentru copii, cărucioare
pentru bebeluși cu suporturi de bebeluși
detașabile, scaune auto portabile pentru
bebeluși, dispozitive de transport cu roți, pentru
bebeluși, scaune de siguranță pentru bebeluși,
utilizate în vehicule, hamuri de siguranță
pentru vehicule, pentru scaune auto tip scoică
pentru bebeluși, dispozitive de reținere pentru
vehicule folosite pentru scaunele auto tip scoică
pentru bebeluși, vehicule cu telecomandă,
altele decât cele de jucărie, genți special
pentru triciclete, rastele pentru biciclete sau
triciclete, trotinete (vehicule), trotinete electrice
(vehicule), trotinete cu pedale (vehicule),
trotinete de zăpadă tip sanie (vehicule), rucsacuri
pentru parașute, genți pentru biciclete, genți
gonflabile utilizate în aeronave, genți pentru
portbagaje de biciclete, genți pentru bortbagaje
de motociclete, genți laterale adaptate pentru
vehicule cu două roți, scaune pentru automobile,
scaune de automobile, scaune pentru aeronave,
scaune de vehicule, scaune de transport,
scaune ejectabile pentru aeronave, scaune
pentru vehicule acvatice, scaune de mașini
decapotabile, scaune ejectabile pentru vehicule,
scaune gonflabile pentru vehicule, scaune
sport pentru automobile, cotiere pentru scaune
cu rotile, scaune cu rotile acționate electric,
perne pentru scaune cu rotile, spătare pentru
scaune de vehicule, huse de scaune pentru
automobile, harnașamente pentru scaune de
mașină, scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru autovehicule, huse
pentru scaune de vehicule, tetiere pentru scaune
pentru automobile, tetiere pentru scaune de
vehicule, scaune de catapultare pentru pilot,
pneuri pentru scaune cu rotile, scaune de lemn
pentru vehicule, organizatoare pentru scaune
de mașină, perne pentru scaune de aeronave,
perne pentru scaune de automobil, perne pentru
scaune de vehicule, perne pentru scaune de
bărci, scaune de curse pentru automobile,
tapițerie pentru scaune de vehicule, perne
pentru scaunele de vehicule, perne pentru
scaune de vehicule terestre, perne adaptate

pentru scaune de vehicule, huse pentru scaune
(ajustabile) pentru automobile, motoare electrice
pentru scaune cu rotile, huse pentru scaune de
autovehicule (adaptate), scaune pentru vagoane
de cale ferată, tăvițe pentru scaune adaptate
pentru vehicule, scaune cu rotile cu acționare
manuală, perne pentru scaune de vehicule
maritime, hamuri de siguranță pentru scaunele
autovehiculelor, centuri de siguranță pentru
scaunele vehiculelor, subsisteme de scaune
pentru vehicule (componente ale scaunelor,
protecții laterale, sisteme de reținere), hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, centuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, centuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune de
vehicule, tapițerie din piele pentru scaune
de vehicule, suporturi pentru brațe pentru
scaune de automobile, huse protectoare ajustate
pentru scaunele din vehicule, huse de scaune
ajustabile, tip mărgele, pentru vehicule, huse de
protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru scaune de autovehicule (croite
pe formă), scaune cu rotile cu funcție de
ridicare electrice, benzi de fixare de scaune
pentru utilizare în vehicule, scaune pentru
animale de companie destinate utilizării în
vehicule, scaune rabatabile electrice aflate în
partea posterioară a mașinii, scaune înălțătoare
folosite cu hamuri de siguranță, pentru vehicule,
huse pentru scaune de mașină (fabricate pe
măsură sau adaptate), scaune cu funcție de
masaj folosite de către companii de zbor,
scaune cu rotile motorizate pentru persoanele
cu handicap și cu mobilitate redusă, scaune
cu rotile pentru invalizi (persoane cu o stare
de sănătate rea sau infirme), biciclete, biciclete
tandem, biciclete motorizate, biciclete pliabile,
biciclete sport, biciclete electrice, biciclete-taxi,
biciclete cu pedale, biciclete de cicloturism,
angrenaje de biciclete, biciclete pentru curse,
amortizoare pentru biciclete, biciclete de
munte, portbagaje pentru biciclete, axe pentru
biciclete, plase pentru biciclete, biciclete de
livrare, claxoane pentru biciclete, rastele
pentru biciclete, semnalizatoare pentru biciclete,
rasteluri pentru biciclete, roți de biciclete,
spătare pentru biciclete, motoare de biciclete,
angrenaje pentru biciclete, biciclete pliabile
electrice, componente structurale de biciclete,
huse adaptate pentru biciclete, roți libere pentru
biciclete, suporturi pentru biciclete (piese),
furci (componente pentru biciclete), mânere
rotative pentru biciclete, furci frontale pentru
biciclete (componente) , sonerii metalice pentru
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biciclete, remorci pentru biciclete (riyakah), roți
stabilizatoare pentru biciclete, roți ajutătoare
pentru biciclete, roți dințate pentru biciclete,
biciclete fără pedale (vehicule), huse pentru
ghidonul bicicletelor, ghidoane (componente ale
bicicletelor), frâne (componente ale bicicletelor),
lanțuri (componente ale bicicletelor), butuci
de roată pentru biciclete, manete de frână
pentru biciclete, componente pentru biciclete,
respectiv lanțuri, sisteme de suspensie (arcuri)
pentru biciclete, cabluri de frână pentru biciclete,
remorci pentru transport de biciclete, sisteme de
transmisie pentru biciclete, biciclete de curse de
șosea, apărătoare de lanț pentru biciclete, roți
dințate (componente pentru biciclete), suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi de
biciclete pentru vehicule, schimbătoare de viteze
pentru biciclete, suporturi pentru biciclete (piese
pentru), huse de șei pentru biciclete, huse pentru
șei de biciclete, huse pentru șei de biciclete,
capete de ghidon pentru biciclete, lanțuri cu role
pentru biciclete, huse pentru furci (componente
pentru biciclete), frâne hidraulice pe jantă
pentru biciclete, discuri de frâne hidraulice
pentru biciclete, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, roți cu disc (componente
pentru biciclete), roți de angrenaje (componente
pentru biciclete), curele pentru pedale folosite la
biciclete, coburi de șa adaptate pentru biciclete,
accesorii pentru biciclete pentru transportarea
băuturilor, tije de ghidon (componente ale
bicicletelor), saboți de frână (componente ale
bicicletelor), schimbătoare de viteze pe spate
pentru biciclete, huse de șei pentru biciclete
sau motociclete, suporturi pentru bidoane de
apă pentru biciclete, suporturi pentru sticle de
apă pentru biciclete, cadre, pentru transport
de bagaje, pentru biciclete, roți sub formă
de componente ale bicicletelor, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, componente
pentru biciclete, și anume furci pentru ghidon,
componente pentru biciclete, respectiv capete
de mânere de ghidon, șei pentru vehicule pe
două roți, biciclete sau motociclete, dispozitive
de reparație și vulcanizare de pneuri de biciclete,
ratrape și curele pentru fixarea piciorului pe
pedale la biciclete, jante pentru roți de biciclete
și vehicule pe două roți, camere de aer (pentru
vehicule motorizate pe două roți sau biciclete),
pompe de aer pentru vehicule cu motor pe
două roți sau biciclete, apărători de noroi pentru
vehicule cu motor pe două roți sau pentru
biciclete, mașinuțe de golf motorizate, mașinuțe
de golf motorizate și computerizate, huse
adaptate pentru mașinuțe de golf motorizate,
cărucioare cu landouri detașabile, saci pentru
picioare adaptați pentru landouri, dispozitive

de reținere pentru vehicule folosite la landouri,
hamuri de siguranță pentru fixarea landourilor
în vehicule, scutere, scutere electrice, scutere
motorizate, scutere nemotorizate (vehicule),
scutere (pentru transport), scutere de apă,
scutere cu motor, scutere cu autobalans,
scutere electrice cu autobalans, coșuri adaptate
pentru scutere, scutere electrice cu o roată,
scutere pentru persoane cu mobilitate redusă,
scutere motorizate și nemotorizate de transport
personal, scutere electrice cu autobalans cu o
roată.
18. Umbrele pentru copii, rucsacuri pentru
purtat copii, rucsacuri pentru transportat copii,
portbebeuri pentru transportul copiilor, genți
de umăr pentru copii, hamuri de siguranță
pentru copii, marsupii pentru transportul copiilor
mici, suporturi de prins pe corp pentru
transportul copiilor, cadre de pus în spate pentru
transportul copiilor, rucsacuri, mini-rucsacuri,
rucsacuri mici, ranițe (rucsacuri), rucsacuri
pentru drumeții, rucsacuri pentru camping,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri pentru alpiniști,
rucsacuri de munte, rucsacuri de zi, rucsacuri tip
raniță, ghiozdane, ghiozdane școlare, randsels
(ghiozdane japoneze), genți, genți scoțiene,
bagaje (genți), genți boston, genți sportive, genți
impermeabile, genți diplomat, genți servietă,
mânere (genți), genți casual, genți de lucru,
genți pentru școlari, genți pentru drumeții, genți
pentru camping, genți pentru gimnastică, genți
din pânză, genți de pânză, genți de umăr,
genți de călătorie, genți stil bandulieră, genți
din piele, genți pentru sport, genți pentru sport,
genți de plajă, genți de seară, genți pentru șa,
genți pentru scutece, genți pentru haine, genți
pentru curieri, genți pentru școlari, genți pentru
cărți, genți de muzică, genți cu rotile, genți cu
bandulieră, genți de stradă, genți de mână, genți
tip sac, genți multifuncționale pentru atleți, genți
pentru scule, goale, genți cu structură moale,
genți de transport universale, genți fabricate din
pânză, serviete și genți diplomat, genți flexibile
pentru haine, transportoare pentru animale
(genți), genți de mână (poșete), genți diplomat
pentru documente, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți din blană sintetică, genți de
cumpărături din piele, genți sport de uz general,
genți sub formă de tub, genți de voiaj din pânză,
genți din imitatie de piele, genți pentru schimbat
scutece (înfășat), genți de voiaj pentru pantofi,
genți de mână pentru bărbați, curele pentru genți
de mână, genți pentru cosmetice vândute goale,
genți pentru cosmetice (fără conținut), genți și
portofele din piele, genți de voiaj pentru avion,
structuri pentru genți de mână, genți pentru
accesorii de tricotat, genti pentru farduri vandute
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goale, genți de voiaj cu rotile, poșete mici (genți
de mână), genți pentru cumpărături fabricate din
piele, genți pentru unelte (neechipate) pentru
motociclete, genți universale de sport cu rotile,
genți pentru instrumente și partituri (muzică),
genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genti
de voiaj din materiale plastice, genți mici de
voiaj (pentru sejururi scurte), genți de voiaj din
piele pentru haine, borsete și genți de purtat la
brâu, genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână,
genți de voiaj din imitație de piele, genți cu două
despărțituri stil doctor (Gladstone), genti pentru
articole de toaleta vandute goale, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, borsete,
borsete pentru bărbați, borsete pentru scutece,
borsete pentru unelte, vândute goale, marsupii
pentru transportul bebelușilor, scaune-baston,
portbebeuri (marsupii tip fașă sau hamuri),
eșarfe portbebe.
20. Paturi pentru copii, balansoare pentru
copii, premergătoare pentru copii, scaune de
copii, coșuri pentru copii, țarcuri de copii,
țarcuri (pentru copii), mobilier pentru copii,
pătuțuri pentru copii, pătuțuri de voiaj pentru
copii, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, perne de susținere pentru scăunele
de copii, rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, huse adaptate pentru ramele
de la pătuțuri de copii, paturi pentru copii
confecționate din pânză sub forma unui
sac, închizători de siguranță rezistente la
acțiunea copiilor (nemetalice) pentru recipiente,
închizători de siguranță rezistente la acțiunea
copiilor (nemetalice) pentru sticle, protecții
antilovire pentru pătuțuri de copii, altele decât
lenjeriile de pat, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier), protecții
antilovire pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele
decât lenjeriile de pat, perne pentru bebeluși,
coșuri pentru bebeluși, scaune pentru bebeluși,
premergătoare pentru bebeluși, țarcuri pentru
bebeluși, mobilier pentru bebeluși, coșuri pentru
bebeluși (pătuțuri), scaune adaptate pentru
bebeluși, scaune înalte pentru bebeluși, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, perne antirostogolire
pentru bebeluși, balansoare electrice pentru
bebeluși, paturi portabile pentru bebeluși, saltele
pentru schimbarea bebelușilor, suporturi pentru
schimbarea bebelușilor, scaune de masă pentru
bebeluși, covorașe pentru țarcuri de bebeluși,
scaune de baie pentru bebeluși, perne pentru
sprijinirea capului bebelușilor, perne pentru
poziționarea capului la bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, perne (altele decât cele

pentru uz medical) pentru susținerea bebelușilor
la examinare, cutii pentru jucării, cutii pentru
jucării (mobilier), lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
închizători nemetalice pentru genți, cârlige
pentru agățat genți, nu din metal, scaune,
scaune pliante, scaune ergonomice, scaune
înalte, scaune rabatabile, scaune gonflabile,
scăunele-leagăn, scaune de birou, scaune
pentru desenatori, scaune înalte (mobilier),
scaune pentru baie, scaune pentru duș, scaune
pentru baruri, scaune pentru banchet, scaune
pentru pescuit, scaune gonflabile flotabile,
scaune plutitoare (gonflabile), scaune de lucru,
scaune de susținere, perne pentru scaune,
tapițerie pentru scaune, scaune cu ax, scaune
din metal, scaune cu bază, scaune de coafor,
scaune de conferință, scaune pentru toboșari,
scăunele pentru pescuit, scăunele pentru baie,
scaune cu spătar rabatabil, scaune sprijinite
pe grinzi, scaune cu roți pivotante, scăunele
cu trepte nemetalicelenjerie (mobilier), scaune
pe cadre cu patine, perne pentru scaune de
stadion, scaune pentru săli de mese, scaune
ca mobilier de birou, scaune portabile pliante
pentru stadioane, scaune ergonomice pentru
masajul pe scaun, huse de scaune (adaptate)
pentru mobilier, scaune fără picioare în stil
japonez (zaisu), scaune joase fără cotiere
așezate în fața șemineului, scaune ergonomice
fără spătar cu reazem pentru genunchi, suport
pentru spate portabil pentru folosirea la scaune,
huse de schimb (ajustate) pentru scaune
(piese de mobilier), combinație de scăunel
pentru îngenunchere și pentru așezat, pentru
grădinărit, scaune adaptate pentru a fi folosite
de persoanele cu dificultăți de mobilitate, scaune
de lucru pentru persoane cu handicap fizic și cu
mobilitate redusă, taburet înălțător (kick step),
balansoare, lacăte pentru biciclete, nu din metal,
plăcuțe cu numere de curse pentru biciclete,
nu din metal, coșuri de dormit pentru nou-
născuți, coșuri de dormit portabile pentru nou-
născuți, cutii pentru trusouri de nou-născuți (din
lemn sau plastic), agățători pentru haine, bare
pentru haine, huse pentru haine, dulapuri de
haine, cuiere de haine, suporturi pentru haine,
pătuțuri de siguranță, fotolii, fotolii rabatabile,
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii
puf), fotolii rabatabile (mobilier), perne pentru
fotolii, fotolii de tip beanbag, fotolii în formă de
pară, paturi, somiere, saltele și perne, saltea de
pat din puf, perne mari.
28. Jucării pentru copii, jucării pentru copii mici,
castele gonflabile pentru copii, triciclete pentru
copii mici (jucării), vehicule de jucărie pentru
copii, mese multifuncționale pentru copii (jucării),
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jocuri electronice educative pentru copii, jucării
pentru cărucioare de copii, costume de carnaval
pentru copii, căsuțe de jucărie pentru copii,
structuri de joacă pentru copii, jucării cu activități
multiple pentru copii, mingi de cauciuc pentru
copii (punch ball), vehicule cu patru roți pentru
copii (jucării), aparate de joacă pentru interior
pentru copii, articole de joacă (echipament)
pentru locuri de joacă pentru copii, aparate
de jocuri electrice educaționale pentru copii,
saltele de joc cu jucării pentru copii mici,
vehicule de transport pentru copii (articole de
joacă), tobogane pentru cățărat (aparate de
joacă pentru copii), aparate de joacă folosite
în creșele de copii, covorașe de joacă cu
jucării pentru copii mici (jucării), machete de
teatru de jucărie sub formă de seturi de teatru
pentru copii, jucarii pentru sugari, jucării de
prindere pentru pătuțuri de sugari, jucării pentru
bebeluși, leagăne pentru bebeluși jucării, scaune
de leagăn pentru bebeluși (jucării), saltele de
joacă pentru bebeluși, jocuri pentru facilitarea
dezvoltării bebelușilor, jucării cu activități multiple
pentru bebeluși, zornăitoare pentru bebeluși
care conțin inele de dentiție, jucării, fluiere
(jucării), jucării zornăitoare, drone (jucării), jucării
flexibile, jucării umplute, pistoale (jucării), jucării-
balansoar, jucării muzicale, jucării vorbitoare,
jucării electronice, jucării gonflabile, titireze
(jucării), păpuși (jucării), jucării modulare, jucarii
inteligente, jucării antistres, vehicule (jucării),
jucării acționate mecanic, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării pentru animale,
perne umplute (jucării), jucării cu pușculițe,
jucării cu balansare, jucării din lemn, seturi de
jucării, jucării cu resorturi, jucării din țesături,
jucării din pânză, machete auto (jucării), jucării
de tras, jucării din cauciuc, jucării de pluș,
jucării pentru câini, jucării cu telecomandă, jucării
cu radiocomandă, jucării pentru apă, jucării
pentru păsări, jucării de călărit, telecomenzi
pentru jucării, jucării de lemn, jucării de bambus,
căluți-balansoar (jucării), jucării pentru pisici,
jucării de construit, jucării mobile suspendate,
jucării cu apă, jucării electronice teleghidate,
jucării de împins, puzzle-uri (jucării), jucării
din metal, jucării din plastic, jucării cu roți,
jucării cu cheiță, titireze ca jucării, jucării de
nisip, jucarii de desenat, jucării de exterior,
jucării de baie, discuri zburătoare (jucării),
jucării pentru cadă, jucării mobile de agățat
pentru pătuț (jucării), jucării nemotorizate pentru
călărit, jucării care fac zgomot, figurine de
acțiune (jucării), blocuri de asamblare (jucării),
elemente de construcții (jucării), machete de
structuri (jucării), jucării gonflabile pentru piscină,
machete de clădiri (jucării), machete de mașini

(jucării), jucării comercializate la set, jucării
gonflabile de călărit, capse pentru pistoale
(jucării), jucării pentru animale domestice, jucării
utilizate în piscine, jucării legate de magie,
machete de animale (jucării), jucării electrice
de acțiune, baloane de săpun (jucării), jucării
acționate prin manetă, jucării zburătoare cu
telecomandă, jucării de acțiune electronice,
avioane cu catapultă (jucării), puști cu aerosoli
(jucării), jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
gonflabile de baie, blocuri de construcție
(jucării), jucării din pluș inteligente, jucării care
se suprapun, jucării de acțiune cu baterii,
pistoale cu aer comprimat (jucării), dispozitive
de făcut zgomot (jucării), jucării adaptate pentru
activități educative, jucării cu cheiță (din metal),
jucării gonflabile din cauciuc subțire, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, jucării din
plastic pentru baie, jucării pentru animale de
companie, jucării robot care se transformă,
jucării pentru groapa cu nisip, jucării pentru
lada cu nisip, machete sub formă de jucării,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), covoare
de joacă puzzle (jucării), jucării de mestecat
pentru papagali, jucării cu cheiță (din plastic),
jucării de pluș umplute cu boabe, machete
de mașini (jucării sau jocuri), jucării acționate
prin învârtirea unei cheițe, jucării gonflabile
sub formă de bărci, jucării cu roți acționate
prin pedale, xilofoane sub formă de jucării
muzicale, jucării sub formă de puzzle-uri, mașini
pentru jocuri de pinball (jucării), jucării, jocuri
și articole de joacă, piscine gonflabile pentru
activități recreative (jucării), jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, jucării de
construit care se îmbină, cuburi de construit
magnetice fiind jucării, jucării de tipul 'pasăre
în echilibru', machete de jucării sub formă de
mașini, machete de plastic sub formă de jucării,
jucării artizanale vândute sub formă de kit,
imitații de oase ca jucării pentru câini, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), jucării
de construcții din mai multe părți, jucării din
pluș, sub formă de elani, jucării flexibile care
produc sunete prin strângere, jucării sub formă
de imitații de alimente, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule, seturi de jucării cu
unelte de tâmplărie, jucării pentru traducerea
sentimentelor animalelor de companie, jucării
prezentate într-un calendar de advent, jucării
de pluș cu păturică de consolare, covorașe de
adulmecat ca jucării pentru câini, fotolii puf sub
formă de animale (jucării), cuburi de construcții
care pot fi îmbinate (jucării), jucării puse în
vânzare sub formă de seturi, jucării pentru
animale de companie confecționate din frânghie,
jucării pentru animale de companie conținând
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iarba-mâței, jucării flexibile (care pot fi strânse
în mână), figurine de jucărie, casetofoane de
jucărie, camioane de jucărie, goarne de jucărie,
bijuterii de jucărie, plante de jucărie, pușculițe
de jucărie, cărucioare de jucărie, rachete de
jucărie, fluiere de jucărie, telefoane de jucărie,
roabe de jucărie, unelte de jucărie, magazine
de jucărie, castele de jucărie, planoare de
jucărie, baloane de jucărie, bărci de jucărie,
broșe de jucărie, săgeți de jucărie, puști de
jucărie, flori de jucărie, portarme de jucărie,
binocluri de jucărie, animale de jucărie, avioane
de jucărie, periscoape de jucărie, microfoane de
jucărie, proiectoare de jucărie, corturi de jucărie,
ceasuri de jucărie, bani de jucărie, păsări de
jucărie, aeronave de jucărie, săbii de jucărie,
tuneluri de jucărie, armonice de jucărie, piane
de jucărie, pălării de jucărie, roboți de jucărie,
biciclete de jucărie, căsuțe de jucărie, mobilier
de jucărie, măști de jucărie, premergătoare
de jucărie, trompete de jucărie, chitare de
jucărie, pești de jucărie, xilofoane de jucărie,
garaje de jucărie, funiculare de jucărie, vagoane
de jucărie, mâncare de jucărie, microscoape
de jucărie, telescoape de jucărie, armură de
jucărie, plastilină de jucărie, plastilină magnetică
(jucărie), mașini de jucărie, arme de jucărie,
unelte manuale de jucărie, baghete magice
de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
animale de jucărie umplute, unghii artificiale
de jucărie, ursuleți de jucărie umpluți, vehicule
de jucărie electronice, instrumente muzicale de
jucărie, cutii muzicale de jucărie, arme ninja de
jucărie, personaje umane de jucărie, lanterne
de jucărie (nefuncționale), echipament sportiv
de jucărie, mănuși fantezie de jucărie, roboți de
jucărie inteligenți, bețe fosforescente de jucărie,
elicoptere de jucărie radiocomandate, case de
jucărie modulare, vehicule de jucărie electronice
teleghidate, vehicule de jucărie pentru călărit,
echipament de camping de jucărie, seturi de
jucărie pentru grădinărit, roți pentru vehicule de
jucărie, magnetofoane cu casete, de jucărie,
bărci de jucărie în miniatură, mori de vânt de
jucărie, cutii pentru vehicule de jucărie, figurine
de jucărie de colecție, personaje de jucărie
din plastic, personaje de jucărie din cauciuc,
seturi de cusut de jucărie, mașini de jucărie cu
pedale, găletușe și lopățele de jucărie, machete
de mașini de jucărie, machete de vehicule de
jucărie, animale de jucărie cu motor, vehicule
de jucărie cu telecomandă, tocuri pentru pistol
de jucărie, aparate de zbor de jucărie, machete
de rachete de jucărie, seturi de masă de
jucărie, truse de frumusețe de jucărie, plase
de fluturi (de jucărie), ceasornice și ceasuri
de jucărie, pomi de crăciun de jucărie, patine

cu rotile de jucărie, accesorii pentru copt de
jucărie, seturi de construcție de jucărie, servicii
de ceai de jucărie, distribuitoare de gumă de
jucărie, globuri cu zăpadă de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, seturi de bucătărie de
jucărie, cutii de scrisori de jucărie, seturi de
tipărire de jucărie, kituri pentru machete de
jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, aparate de
exerciții de jucărie, piste pentru mașini de jucărie,
haine pentru figurine de jucărie, seturi de unelte
de jucărie, roboți de jucărie cu radiocomandă,
vehicule de jucărie electronice inteligente, seturi
de chimie de jucărie, pistoale cu capse, de
jucărie, dinți de vampir de jucărie, mașini
de tricotat de jucărie, avioane de jucărie cu
radiocomandă, viziere pentru căști de jucărie,
cuști pentru insecte de jucărie, plase de insecte
de jucărie, submarine de jucărie cu telecomandă,
avioane de jucărie cu telecomandă, pistoale
de jucărie cu bani, aparate de jucărie pentru
controlul traficului, dispozitive pentru lansarea
avioanelor de jucărie, stații de comunicare de
jucărie (nefuncționale), figurine de jucărie cu
poziție adaptabilă, aparate de uz menajer de
jucărie, vehicule de jucărie cu radio comandă,
capse pentru pistoale de jucărie (percutante),
figurine de jucărie modelate din plastic, mașini
de jucărie teleghidate cu baterie, mașini de
jucărie cu acționare electronică, vehicule de
jucărie motorizate pentru călărit, distribuitoare
mecanice de bomboane (de jucărie), dispozitive
de alarmă antiefracție, de jucărie, truse de
jucărie pentru prelevarea amprentelor, figurine
de jucărie cu levitație magnetică, ochelari de
jucărie care deformează viziunea, distribuitoare
de lame de gumă, de jucărie, piese de jucărie
pentru construit cu cuplaje, vehicule robot de
jucărie care se transformă, seturi de blocuri de
construcție de jucărie, modele de locomotive cu
abur de jucărie, seturi de componente pentru
curse, de jucărie, seturi de machete de trenulețe
de jucărie, blocuri de construcție de jucărie
din lemn, accesorii pentru copt și gătit de
jucărie, stații de alimentare cu benzină, de
jucărie, case de marcat pentru supermarket, de
jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe de jucărie,
seturi de joacă cu figurine de jucărie, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
piese de jucărie pentru învățat alfabetul braille,
machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
figurine de jucărie care pot lua diferite forme,
vehicule de jucărie cu piese care se transformă,
calculatoare de jucărie (care nu funcționează
ca un computer), aparate de fotografiat de
jucărie (care nu fac fotografii), saltele de joc
de utilizat cu mașini de jucărie, covorașe de
joacă destinate utilizării cu mașini de jucărie
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(jucării), cosmetice de jucărie (imitații care nu se
folosesc pentru machiaj), seturi de modele din
plastic pentru montarea vehiculelor de jucărie,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, decoruri de
jucărie pentru jocuri cu figurine reprezentând
eroi de acțiune, triciclete (articole de joacă),
trotinete de jucărie, genți de golf, genți pentru
schiuri, genți de bowling, genți pentru mulinete,
genți de pescuit, genți pentru skateboard-uri,
genți de bowling (adaptate), genți adaptate
pentru pescuit, genți pentru crose de golf,
suporturi pentru genți de golf, genți pentru
mingi de lacrosse, genți pentru mingi de fotbal,
genți pentru crose de lacrosse, genți adaptate
articolelor de sport, etichete pentru gențile de
golf, huse adaptate pentru genți de golf, genți
de tenis adaptate pentru rachete, genți adaptate
pentru transportul accesoriilor sportive, genți
adaptate special pentru echipamente sport, genți
create special pentru transportul schiurilor, genți
pentru echipament de golf, cu roți, genți adaptate
pentru păstrarea echipamentului pentru scrimă,
genți adaptate pentru transportul plăcilor de surf,
genți pentru crose de hochei pe gheață, scaune
de joc interactive pentru jocuri video, balansoare
(echipamente pentru teren de joacă), balansoare
(echipamente pentru spații de joacă), biciclete
statice de antrenament, role pentru biciclete
fixe de antrenament, tobogane, tobogane
acvatice, tobogane de apă, tobogane (articole
de joacă), tobogane cu apă (echipamente
recreativ), tobogane (echipamente pentru
spații de joacă), skateboarduri, skateboarduri
(echipament recreativ), patine, patine de gheață,
patine cu rotile, ghete cu patine (combinate),
patine de hochei pe gheață, lame pentru patine
de gheață, patine cu role în linie, dispozitive de
susținere a mingii pentru șut, mingi medicinale,
mingi de tetherball, dispozitive prindere mingi,
mingi de tenis, pompe pentru mingi, mingi
de rugbi, mingi din cauciuc, mingi de padel,
mingi pentru gimnastică, mingi de plajă, mingi
de racquetball, mingi de jonglerie, mingi de
softball, mingi de joc, mingi (articole sportive),
mingi de joc, suporturi pentru mingi, mingi de
antrenament, mingi de polo, mingi de handbal,
mingi de golf, mingi pentru sport, mingi de sport,
mingi de netball, mingi de bowling, mingi de
squash, mingi de fotbal, mingi pentru lacrosse,
mingi de baschet, mingi pentru bandy, mingi
pentru floorball, mingi de futsal, mingi de volei,
mingi de baseball, mingi de joacă, mingi pentru
jocuri, mingi de tenis moi, mingi de tenis (rigide),
mingi gonflabile pentru sport, mingi de baseball
(rigide), mașini de aruncat mingi, mingi pentru
practicarea sporturilor, mingi de fotbal american,

mingi pentru hochei pe iarbă, mingi pentru
sporturi cu rachetă, mingi de tenis de masă,
marcatoare pentru mingi de golf, mingi antistres
pentru antrenarea mâinilor, cutii pentru mingi de
tenis, mingi de gimnastică pentru yoga, mingi
de baseball din cauciuc, suporturi pentru mingi
de golf, mingi antistres din materiale maleabile,
mingi de tonifiere pentru pilates, mingi pentru
jocul de bocce, mingi de jucat sepak takraw,
triunghiuri pentru mingi de biliard, mingi de polo
de apă, mingi de exerciții pentru reducerea
stresului, plase pentru aruncat mingi de baseball,
mingi de cauciuc pentru exersarea mâinilor,
mingi de fotbal de dimensiuni reduse, mingi de
jucat rațele și vânătorii, aparate pentru lansat
mingile de tenis, săculețe pentru suporturile
de mingi de golf, lansatoare de mingi pentru
animale de companie, dispozitive de recuperare
a mingilor de golf, adaptoare pentru dispozitive
de umflare a mingilor, camere de aer pentru
mingi destinate jocurilor sportive, ace pentru
pompe de umflat mingi de joc, aparate pentru
lansat mingi de tenis de masă, suporturi pentru
truse de golf (pentru crose și mingi), huse
pentru crose de golf pentru băieții de mingi,
pompe adaptate special pentru utilizarea cu
mingi de jocuri, dispozitive pentru recuperarea
mingilor de tenis împrăștiate pe teren, mingi
care se pot deforma ușor sub formă de jucării,
pompe adaptate special pentru a fi utilizate
cu mingi de joc, mingi de paintball cu vopsea
utilizate ca proiectile în jocurile de război, rachete
de badminton, rachete de zăpadă, rachete
de racquetball, racordaje de rachete, corzi de
rachete, racordaj de rachete, rachete de tenis,
rachete de squash, mânere de rachete, corzi
de rachete, corzi pentru rachete de badminton,
coarde pentru rachete de squash, corzi pentru
rachete de tenis, huse pentru rachete de squash,
corzi de rachete pentru racquetball, huse pentru
rachete de tenis, huse de protecție pentru
rachete, prese pentru rachete de tenis, benzi
pentru mânerele rachetelor de badminton, huse
pentru capetele rachetelor de squash, benzi
pentru mânerele rachetelor de squash, rachete
de tenis pe platformă (padel), huse adaptate
pentru rachete de badminton, huse adaptate
pentru rachete de tenis, huse adaptate pentru
rachete de racquetball, huse adaptate pentru
rachete de squash, benzi pentru mânerele
rachetelor de tenis, amortizoare de vibrații
pentru rachete de tenis, fire naturale pentru
racordajul rachetelor de squash, benzi pentru
înfășurarea mânerelor rachetelor de tenis, fire
naturale pentru racordajul rachetelor de tenis,
materiale sub formă de corzi pentru rachete
sportive, benzi cu greutăți pentru echilibrarea
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rachetelor de tenis, racordaje pentru rachete (de
tenis sau de badminton) fabricate din intestin,
articole de joacă pentru locuri de joacă, bile
pentru locuri de joacă, genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
skateboard (articole sportive), genunchiere de
uz sportiv pentru skateboard, genunchiere de
uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de uz
sportiv pentru patinaj, cotiere pentru cicliști,
cotiere pentru fotbal american, cotiere folosite
pentru crichet, păpuși, păpuși sakura (jucării),
păpuși vorbitoare, îmbrăcăminte de păpuși,
păpuși pentru ventriloci, accesorii pentru păpuși,
păpuși din hârtie, păpuși din porțelan, seturi
de păpuși, camere de păpuși, camere de
păpuși, case de păpuși, bijuterii pentru păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, păpuși în poziție
șezând (păpuși osuwari), păpuși tradiționale
japoneze, case de păpuși, căsuțe pentru păpuși,
încălțăminte pentru păpuși, cărucioare pentru
păpuși, paturi de păpuși, păpuși de pluș, căști
pentru păpuși, păpuși de crăciun, biberoane
pentru păpuși, păpuși în stil european, păpuși
făcute din cârpe, păpuși din material textil,
păpuși occidentale îmbrăcate tradițional, haine
pentru păpuși europene, păpuși îmbrăcate în
mod tradițional, mobilă pentru căsuțe de păpuși,
decorațiuni pentru căsuțe de păpuși, accesorii
pentru haine de păpuși, haine pentru păpuși
tradiționale japoneze, accesorii de mobilier
pentru păpuși, păpuși umplute cu nisip sau
bobițe, păpuși care se bagă pe degete, păpuși
matrioșka (păpuși rusești din lemn, goale pe
interior, în care sunt introduse alte păpuși de la
mare la mic), păpuși bodhidharma cu pupilele
nedesenate (menashi-daruma), articole de pus
pe cap pentru păpuși, mașinuțe cu acționare
electronică, plăci de snowboard, plăci de surf
pentru skimboard, bețe de ski pentru schiuri cu
rotile, dispozitive de fixare pentru snowboard-uri,
bețe pogo, bile de joc, capsule de joc, baloane de
joc, cărți de joc, mănuși de fotbal, mănuși pentru
karate, mănuși pentru înot.

───────

(210) M 2020 07518 (111)173876
(151) 20/10/2020
(732) ASOCIATIA PRESA BUNA, BD.

STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.
26, JUD. IASI, IAȘI, 700064, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Ercis FM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de comunicare (transmitere) de date
prin radio, telecomunicații.

───────

(210) M 2020 07519 (111)174097
(151) 20/10/2020
(732) CIPRIAN MARCU, STR.

SMARANDA BRĂESCU NR. 7,
JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MULTIDOM

(531) Clasificare Viena: 26.03.04; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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6. Învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, legături metalice, bolţuri
metalice, colţare metalice pentru construcţii,
materiale de construcţii din metal, panouri
de construcţii din metal, construcţii metalice,
construcţii, transportabile, din metal, capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii,
cornişe metalice, fitinguri metalice pentru
construcţii, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, numere metalice
pentru case, neluminoase, feronerie /articole
metalice, de mică dimensiune, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
căptuşeli metalice pentru construcţii, șuruburi
metalice, plăci metalice pentru construcţii, scări
metalice, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, foi metalice pentru acoperișuri,
table metalice pentru acoperișuri, grile de
aerisire (metalice) pentru acoperișuri, ferestre
de acoperiș din metal, stâlpi metalici de gard,
garduri metalice, porţi metalice.
17. Produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri.
19. Învelitori pentru acoperişuri, nemetalice,
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice,
plăci de ardezie pentru acoperişuri, șindrilă
pentru acoperişuri, țigle nemetalice, țigle
nemetalice pentru acoperişuri, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, coame pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, carton bituminat
pentru acoperiș, ventilatoare nemetalice
pentru acoperișuri, dale de sticlă pentru
acoperișuri, materiale de construcție nemetalice
pentru acoperișuri, plăci pentru acoperiș
(nemetalice) cu proprietăți izolante, cornişe
nemetalice, acoperișuri din sticlă, ferestre de
acoperiș în formă de evantai, din materiale
nemetalice, elemente de construcţie din beton,
colţare nemetalice pentru construcţii, materiale
nemetalice de construcţii, panouri nemetalice
de construcţii, construcţii nemetalice, construcţii
transportabile, nemetalice, plafoane nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice,

canale pentru coşul de fum, nemetalice,
coşuri de fum nemetalice, acoperire (prin
placare), nemetalică, pentru construcţii, sticlă
izolantă pentru construcţii, șipci nemetalice,
grinzi nemetalice, căptuşeli, nemetalice, pentru
construcţii, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, silozuri, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, scări nemetalice,
captuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate în
construcţii, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, panouri din lemn, stâlpi
de gard, nemetalici / uluci de gard, nemetalici,
garduri nemetalice, porţi nemetalice.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcţii din metal pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente și accesorii pentru acoperișuri
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperiş, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu table metalice pentru acoperișuri,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre de acoperiș din metal, cornişe metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu legături metalice,
bolţuri metalice, țigle metalice, țiglă metalice
cu acoperire de piatră, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente de
tinichigerie, profile zincate, tablă profilată, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
material izolator pentru acoperișuri, benzi de
etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
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acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu construcţii metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu sticlă izolantă
pentru construcţii, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu capace nemetalice
pentru coşul de fum, tuburi nemetalice pentru
coşul de fum, canale nemetalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum nemetalice, scări nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu construcţii nemetalice și silozuri nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu stâlpi de gard, nemetalici / uluci de gard,
nemetalici, garduri nemetalice, porţi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(PUR/PIR) și din vată minerală bazaltică,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu materiale de

construcţii din metal pentru acoperișuri, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
și accesorii pentru acoperișuri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu componente
metalice pentru acoperiș, învelitori metalice
care încorporează celule fotovoltaice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperişuri,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu table metalice pentru
acoperișuri, grile de aerisire (metalice) pentru
acoperișuri, ferestre de acoperiș din metal,
cornişe metalice, foi metalice pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
legături metalice, bolţuri metalice, țigle metalice,
țigle metalice cu acoperire de piatră, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente
de tinichigerie, profile zincate, tablă profilată,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu construcţii metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu jgheaburi
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37. Servicii pentru acoperişuri, servicii de
izolare a acoperișului, servicii de instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, reparații
de garduri, servicii de ridicare de garduri.
42. Servicii de proiectare legate de componente
pentru acoperișuri.

───────

(210) M 2020 07520 (111)174098
(151) 20/10/2020
(732) CIPRIAN MARCU, STR.

SMARANDA BRĂESCU NR. 7,
JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MULTIDOM - ACOPERIM
TOATE PLANURILE TALE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, legături metalice, bolţuri
metalice, colţare metalice pentru construcţii,
materiale de construcţii din metal, panouri
de construcţii din metal, construcţii metalice,
construcţii, transportabile, din metal, capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii,
cornişe metalice, fitinguri metalice pentru
construcţii, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, numere metalice
pentru case, neluminoase, feronerie /articole
metalice, de mică dimensiune, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
căptuşeli metalice pentru construcţii, șuruburi
metalice, plăci metalice pentru construcţii, scări
metalice, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, foi metalice pentru acoperișuri,
table metalice pentru acoperișuri, grile de
aerisire (metalice) pentru acoperișuri, ferestre
de acoperiș din metal, stâlpi metalici de gard,
garduri metalice, porţi metalice.

nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu sticlă izolantă pentru
construcţii, acoperire (prin placare), nemetalică,
pentru construcţii, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu capace nemetalice pentru coşul
de fum, tuburi nemetalice pentru coşul de fum,
canale nemetalice pentru coşul de fum, coşuri
de fum nemetalice, scări nemetalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu construcţii
nemetalice și silozuri nemetalice, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, garduri
nemetalice, porţi nemetalice, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu panouri sandwich
din spumă poliuretanică (PUR/PIR) și din vată
minerală bazaltică, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, publicitate,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, servicii de agenţie de import-export,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
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17. Produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri.
19. Învelitori pentru acoperişuri, nemetalice,
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice,
plăci de ardezie pentru acoperişuri, șindrilă
pentru acoperişuri, țigle nemetalice, țigle
nemetalice pentru acoperişuri, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, coame pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, carton bituminat
pentru acoperiș, ventilatoare nemetalice
pentru acoperișuri, dale de sticlă pentru
acoperișuri, materiale de construcție nemetalice
pentru acoperișuri, plăci pentru acoperiș
(nemetalice) cu proprietăți izolante, cornişe
nemetalice, acoperișuri din sticlă, ferestre de
acoperiș în formă de evantai, din materiale
nemetalice, elemente de construcţie din beton,
colţare nemetalice pentru construcţii, materiale
nemetalice de construcţii, panouri nemetalice
de construcţii, construcţii nemetalice, construcţii
transportabile, nemetalice, plafoane nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice,
canale pentru coşul de fum, nemetalice,
coşuri de fum nemetalice, acoperire (prin
placare), nemetalică, pentru construcţii, sticlă
izolantă pentru construcţii, șipci nemetalice,
grinzi nemetalice, căptuşeli, nemetalice, pentru
construcţii, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, silozuri, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, scări nemetalice,
captuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate în
construcţii, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, panouri din lemn, stâlpi
de gard, nemetalici / uluci de gard, nemetalici,
garduri nemetalice, porţi nemetalice.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcţii din metal pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente și accesorii pentru acoperișuri
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperiş, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu table metalice pentru acoperișuri,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,

ferestre de acoperiș din metal, cornişe metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu legături metalice,
bolţuri metalice, țigle metalice, țigle metalice
cu acoperire de piatră, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente de
tinichigerie, profile zincate, tablă profilată, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
material izolator pentru acoperișuri, benzi de
etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu construcţii metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
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colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu sticlă izolantă
pentru construcţii, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu capace nemetalice
pentru coşul de fum, tuburi nemetalice pentru
coşul de fum, canale nemetalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum nemetalice, scări nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu construcţii nemetalice și silozuri nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu stâlpi de gard, nemetalici / uluci de gard,
nemetalici, garduri nemetalice, porţi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(PUR/PIR) și din vată minerală bazaltică,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu materiale de
construcţii din metal pentru acoperișuri, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
și accesorii pentru acoperișuri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu componente
metalice pentru acoperiș, învelitori metalice
care încorporează celule fotovoltaice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperişuri,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu table metalice pentru
acoperișuri, grile de aerisire (metalice) pentru
acoperișuri, ferestre de acoperiș din metal,
cornişe metalice, foi metalice pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
legături metalice, bolţuri metalice, țigle metalice,
țigle metalice cu acoperire de piatră, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,

subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente
de tinichigerie, profile zincate, tablă profilată,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu construcţii metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu sticlă izolantă pentru
construcţii, acoperire (prin placare), nemetalică,
pentru construcţii, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu capace nemetalice pentru coşul
de fum, tuburi nemetalice pentru coşul de fum,
canale nemetalice pentru coşul de fum, coşuri
de fum nemetalice, scări nemetalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu construcţii
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nemetalice și silozuri nemetalice, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, garduri
nemetalice, porţi nemetalice, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu panouri sandwich
din spumă poliuretanică (PUR/PIR) și din vată
minerală bazaltică, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, publicitate,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, servicii de agenţie de import-export,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
37. Servicii pentru acoperişuri, servicii de
izolare a acoperișului, servicii de instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, reparații
de garduri, servicii de ridicare de garduri.
42. Servicii de proiectare legate de componente
pentru acoperișuri.

───────

(210) M 2020 07522 (111)174030
(151) 20/10/2020
(732) TECĂU ANDREI ALEXANDRU,

BD. SATURN NR. 41, SC F, AP. 7,
JUD BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

tekafe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13; 29.01.12; 24.17.21; 26.01.03

(591) Culori revendicate:verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
ciocolată, ciocolată caldă, cafea verde, cafea
aromată, cafea liofilizată, cafea solubilă, cafea
decafeinizată, cafea măcinată, amestecuri de
cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cafea gata preparată,
înlocuitori de cafea, cafea cu lapte, capsule
de cafea umplute, arome de cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), preparate vegetale care
înlocuiesc cafeaua, băuturi pe bază de cafea,
boabe de cafea procesate, boabe de cafea
prăjite, boabe de cafea măcinate, cafea cu
gheață, cafea gata preparată, cafea cu ciocolată,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), băuturi pe bază de cafea cu conținut
de lapte, extracte de cafea, esențe de cafea,
esențe de ceai, extracte de ceai nu pentru
utilizare în industria alimentară, farmaceutică
sau cosmetică, mate (ceai), ceai instant, frunze
de ceai, amestecuri de ceai, pliculețe de ceai
umplute, ceai pentru infuzii, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), flori sau frunze
pentru utilizare ca înlocuitori de ceai, amestecuri
de pulberi de ceai, ceai din fructe (nu pentru
uz medical), ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medicinal, pudră instant pentru
prepararea ceaiului (alta decât cea pentru uz
medicinal), produse de patiserie și produse
de cofetărie, prăjituri, torturi, brioșe, tarte și
biscuiți (prăjiturele), dulciuri (bomboane), chifle
umplute, pizza, sandvișuri, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, plăcinte
proaspete, înghețată, șerbeturi și alte glazuri
comestibile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea in avantajul terților de produse
diverse din producție proprie și a unor terți
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, servicii de
comercializare în spațiu fizic şi/sau online cu
amănuntul și/sau cu ridicata a produselor proprii
si ale terților, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, prezentarea produselor prin toate
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mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul sau cu ridicata, servicii de comerț
electronic și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare și de vânzare, servicii de
marketing, publicitate și promovare, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri si servicii, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, coordonare,
pregătire și organizare de evenimente, expoziții,
târguri şi prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, servicii de preparare şi furnizare de
alimente si băuturi pentru consumul imediat,
servicii de restaurant, bistro, bar, cafenea,
ceainărie, cofetărie, buffet, snack-bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, servicii de mâncăruri și băuturi
la pachet, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, servicii de barmani,
somelieri, bucătari personali.

───────

(210) M 2020 07525 (111)174078
(151) 20/10/2020
(732) BREDENT MEDICAL ROMANIA

SRL , STR. MIRCEA VODA 21 D,
ETAJ 1, APT 1.1, BUCURESTI,
0000001, ROMANIA

(540)

bredent group România

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.11.05

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
010101), albastru (Pantone c3c2d9,
f1d228), galben (Pantone fffbdd,
00f1c1), roșu (Pantone 446fcc, ef3e26)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Implanturi dentare.
44. Servicii de stomatologie.

───────

(210) M 2020 07528 (111)174210
(151) 20/10/2020
(732) OVIDANMARC S.R.L., STR.

STIRBEI VODA, NR. 126, CORP
A, SUBSOL, CAMERA 7, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, ROMANIA

(540)

AutoStark

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a
autoturismelor permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod (exceptând
transportul lor) prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru autoturisme, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la autoturisme, servicii
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de vânzare cu amănuntul online referitoare la
autoturisme, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la autoturisme, publicitate, publicitate
online într-o reţea computerizată, servicii de
informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2020 07539 (111)173579
(151) 20/10/2020
(732) DENKA DOORS SRL, STRADA

ATELIERULUI NR. 3, BLOC A11,
PARTER, SPATIU COMERCIAL
LOT V SI LOT IV - CAMERA 1,
JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, BDUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1/107,
JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

DENKA DOORS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.03.20; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Uşi metalice, porţi metalice, numere metalice
pentru case, neluminoase, grilaje din fier pentru
uşi, uşi blindate, metalice/uşi armate metalice,
ferestre batante din metal, plafoane metalice,
mânere metalice pentru uşi, tăblii metalice pentru
uşi, zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare
de uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi
din metal/rame de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice pentru

uşi, jaluzele metalice, jaluzele exterioare din
metal, rulouri pentru ferestre din oţel, uşi pliante
din metal, uşi batante din metal, opritoare
metalice pentru ferestre, cadre metalice pentru
ferestre, deschizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, închizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, ferestre metalice.
22. Copertine din materiale textile, copertine
din materiale sintetice, prelate pentru camuflaj,
jaluzele exterioare din material textile, prelate,
corturi.
37. Instalarea ușilor și ferestrelor, instalare și
reparare de acoperișuri culisante.

───────

(210) M 2020 07541 (111)173662
(151) 20/10/2020
(732) PREMIUM DISTRIBUTION

HORECA SRL, STR. TABLA BUTII
NR. 11, CONSTRUCTIA C3, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Hedonia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.01; 02.03.15; 02.03.23; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Pește (nu viu), anșoa (nu viu), heringi (nu
vii), somon (nu viu), sardine (nu vii), ton (nu
viu), moluște, crustacee, raci, languste, scoici,
midii, stridii, creveți (nu vii), fileuri de pește, pește
afumat, pește marinat, pește sărat, pește la
conservă, produse alimentare pe bază de pește,
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icre de pește preparate, pastă de pește, cârnați
din pește.
35. Publicitate, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri.

───────

(210) M 2020 07542 (111)173877
(151) 20/10/2020
(732) TEHMIN-BRASOV SRL, ALEEA

SANZIENELOR, NR 5, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

T TEHMIN BRASOV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.18; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, negru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Adaptoare electrice, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
panouri de comandă (electricitate), aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
panouri informative cu afișaj electronic, aparate
pentru reglarea căldurii, instrumente de
navigație, tablouri de distribuție, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de

protecție împotriva supratensiunii, invertoare
(electricitate).

───────

(210) M 2020 07546 (111)173612
(151) 21/10/2020
(732) MONICA - GABRIELA RADU -

MIRICA, STR. OSTROVULUI NR.
10, JUD. CONSTANTA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

BarTraining 4U

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
11.03.02; 19.07.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (RGB 29, 29,
29), roșu (RGB 247, 4, 11), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Academii (educație).
───────
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(210) M 2020 07547 (111)173878
(151) 21/10/2020
(732) CORNEL-DAN SABOU, STR.

ARIEȘULUI NR.1, AP. 28, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430392, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

QANON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Materiale imprimate, articole de papetărie și
articole educative cu excepția mobilei.

───────

(210) M 2020 07550 (111)173879
(151) 21/10/2020
(732) NO SUGAR SHOP SRL, STR. C-

TIN RĂDULESCU MOTRU NR.
22, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

(540)

NOCarb

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Făină, griș, pesmet, amestecuri pentru
prăjituri, amestecuri de aluat, amestecuri de
pizza, amestecuri de făină, amestecuri de
patiserie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru prăjituri, amestecuri pentru brioșe,
amestecuri pentru brownies, amestecuri pentru
prepararea budincilor, amestecuri instant de
budincă, amestec de făină pentru alimente,
aluaturi și amestecuri din acestea, amestecuri de
făină utilizate pentru copt.

───────

(210) M 2020 07551 (111)174390
(151) 21/10/2020
(732) SABIPLAST SRL, STR. NEAGOE

BASARAB NR. 10, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SABIPLAST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Recipiente (containere) de ambalare din
materiale plastice, dispozitive de închidere
pentru recipiente (nemetalice), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, recipiente şi capace
din plastic pentru industria alimentară, recipiente
plastice pentru depozitare de uz comercial sau
industrial.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, sticle/butelci, recipiente de băut,
recipiente pentru depozitarea alimentelor, sticle
(recipiente), sticlă din plastic, sticle de apă
din plastic (goale), dopuri din plastic pentru
sticle, sticle de apă din plastic reutilizabile,
vândute fără conţinut, sticle de plastic pentru
băuturi şi alimente, recipiente termoizolante
pentru băuturi si alimente, damigene, bidoane
de apă goale pentru biciclete, bidoane de lapte,
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recipiente pentru condimente, bidoane pentru
sport, vândute fără conţinut, recipiente pentru
produse farmaceutice vândute goale, recipiente
pentru cosmetice, vase de gătit şi articole
pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor
şi lingurilor, recipiente din plastic pentru uz
casnic şi bucătărie pentru produse igienice,
farmaceutice și cosmetice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, servicii de
comercializare în legătură cu recipiente de
ambalare din materiale plastice, dispozitive de
închidere pentru recipiente (nemetalice), capace
filetate nemetalice pentru sticle, recipiente şi
capace din plastic pentru industria alimentară,
recipiente plastice pentru depozitare de uz
comercial sau industrial, ustensile şi recipiente
de uz casnic sau de bucătărie, flacoane,
recipiente de băut, sticle (recipiente), sticlă
din plastic, sticle de apă din plastic (goale),
sticle de plastic pentru băuturi şi alimente,
dopuri din plastic pentru sticle, sticle de
apă din plastic reutilizabile vândute fără
conţinut, recipiente termoizolante pentru băuturi
si alimente, damigene, bidoane de apă goale
pentru biciclete, bidoane de lapte, bidoane
pentru sport vândute fără conţinut, recipiente
pentru cosmetice, vase de gătit şi articole
pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor
şi lingurilor, recipiente din plastic pentru uz
casnic şi bucătărie pentru produse igienice,
farmaceutice şi cosmetice, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata, servicii
de comerţ electronic şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de magazin fizic sau online
de comercializare cu amănuntul și/sau cu
ridicata a produselor proprii, furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri si servicii, oferirea de informaţii
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, cordonare,

pregătire şi organizare de evenimente, expoziţii,
târguri și prezentări în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoţionale pentru
clienţi.

───────

(210) M 2020 07553 (111)173603
(151) 21/10/2020
(732) FIVE CONTINENTS TRADING

COMPANY 1993 SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 7,
PARTER, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet N.D. Gavril, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011653, ROMANIA

(540)

CUBUŞOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, caș, cașcaval,
cașcaval afumat, brânzeturi, creme de
brânză, brânză albă moale, brânză tartinabilă,
brânză topită, brânză concoillotte, brânză cu
condimente, brânză Cheddar, brânză Quark,
brânză cottage, brânză cu mucegai, brânză
cu conținut scăzut de grăsimi, brânză cu
ierburi, brânzeturi maturate, batoane de brânză,
bastoane de mozzarella, amestecuri de brânză,
chiftele din brânză de vaci, produse din lapte,
lapte praf, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, lapte bătut, smântână (produse lactate),
cremă de unt, lapte condensat, chefir, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
legume uscate prin îngheţare/legume liofilizate,
fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe, pulpă de
fructe, salate de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
legume, procesate, sucuri vegetale pentru gătit,
cremă pe bază de legume, creme tartinabile pe
bază de legume, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
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alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
agenţii de import și export, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, consiliere cu privire la
produse de consum, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat.

───────

(210) M 2020 07554 (111)173880
(151) 21/10/2020
(732) SILVIU-BOGDAN TURCU, STR.

RAUSENI NR. 7, BL. 16, SC. A, ET.
2, AP. 6, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Energia Universului

(531) Clasificare Viena: 26.11.22; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Semne de cărți, calendare, cărți, cutii din
hârtie sau carton, agende tipărite, fluturași
publicitari, mape pentru hârtii/dosare din plastic
pentru hârtii, formulare, tipărite.
35. Publicitate, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărăorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare.
41. Organizarea și susținerea de seminarii,
predare/servicii educaționale/servicii de
instruire.
42. Amenajare/design interior, găzduirea site-
urilor (site-uri web).

───────

(210) M 2020 07556 (111)174187
(151) 22/10/2020
(732) CLAUDIU-GEORGE LAZĂR,

BLD. INDEPENDENȚEI NR. 27,
JUDEȚUL PRAHOVA, BUȘTENI,
PRAHOVA, ROMANIA
DANIELA-EMILIA LAZĂR, STR.
CLOȘCA NR. 23, BL. 5, AP. 16,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

UR UPHILL RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, servicii de
transport și depozitare.
43. Servicii de baruri, servicii de bufet salate,
servicii de bufete cu autoservire, servicii de
cantine, servicii de ceainării, servicii de decorare
de alimente, servicii de decorare de torturi,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese la hoteluri, servicii de pizzerii, pregătirea
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și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), restaurante cu autoservire, restaurante
de delicatese, restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete (mâncare și băutură),
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri, servicii de
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
case de vacanță, servicii de cazare temporară la
hoteluri și moteluri, servicii de cazare temporară
oferită de ferme de agrement, furnizare de
cazare temporară ca parte a pachetelor de
ospitalitate, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, furnizare de cazare temporară
în apartamente de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, servicii de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii de pensiuni, servicii de camping
pentru turiști (cazare), închiriere de case de
vacanță, servicii de cazare hotelieră, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,

servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, informații
cu privire la hoteluri, rezervare de camere de
hotel pentru călători, rezervare de cazare la
hotel, rezervare de cazare temporară sub formă
de case de vacanță, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervări de camera (cazare
temporară), rezervări de camere pentru călători
(cazare temporară), servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații de
odihnă temporare pentru pasageri, închiriere de
camere, închiriere temporară de camere, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), furnizarea de spații pentru festivități
și furnizarea de spații temporare de birouri și
reuniuni.

───────
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(210) M 2020 07559 (111)173688
(151) 21/10/2020
(732) VIRAL MEDICAL MARKETING

S.R.L., INTR. BUTURUGENI
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 06,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VIRAL

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, marketing, servicii de
promovare, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de consultanță în afaceri în legătură cu
marketingul, servicii de optimizare a motoarelor
de căutare, analiza afacerilor comerciale în
legătură cu cuvintele cheie și a termenilor
de index pentru a optimiza regăsirea site-ului
web prin motoarele de căutare, servicii de
strategie de marcă, servicii de management al
mărcilor, servicii de strategie de afaceri legate de
social media și marketing, analiza și raportarea
statistică, servicii de marketing prin intermediul
rețelelor sociale, diseminarea reclamelor, servicii
in legătură cu rapoarte aferente cercetărilor de
piață, creare de texte publicitare, servicii de
colectare și analiză a datelor, internet marketing,
pregătirea, dezvoltarea și implementarea de
campanii publicitare pentru terți, servicii de

consultanță, consiliere și informare în legătură cu
toate cele menționate anterior.
42. Servicii IT și anume proiectarea și
implementarea de site-uri web pentru
terți, proiectare de site-uri, furnizarea
utilizării temporare a aplicațiilor web pentru
îmbunătățirea afacerii și scopuri de marketing,
servicii științifice și tehnologice, precum și servicii
de cercetare și de creație, referitoare la acestea,
servicii de analiză industrială și de cercetare
industrial, proiectare de software pentru baze de
date informatice.

───────

(210) M 2020 07560 (111)174106
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.13; 03.07.24;
05.03.13; 05.07.10; 11.03.01; 11.03.07;
11.03.25; 12.01.09; 15.07.21; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
872C), mov (Pantone 275C), roșu
(Pantone 485C), galben, verde, gri,
albastru, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
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compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de migdale, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, andouillettes (cârnați),
măduvă de animale alimentară, larve de
furnici comestibile, pregătite, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, cremă
de unt, rulouri de varză umplute cu carne,
nuci glasate, choucroute garnie, caviar, mezeluri,
varză murată, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, grăsime
din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale procesate, duck confits, ulei
de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
lapte fermentat gătit, fileuri de peşte, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate
de fructe, fructe, procesate, fructe, înăbuşite,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, gustări
pe bază de fructe, fructe, la conservă, vânat,
nu viu, usturoi conservat, gelatină alimentară,
castraveciori preparați, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,

kimchi (legume sărate și fermentate), klipfish
(cod sărat şi uscat], lapte de iapă fermentat/
cumâs, băuturi pe bază de acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă de
ardei conservată, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, păsări de curte, nu
vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii,
pastă de fructe presate, brânză quark, stafide,
ulei de rapiţă alimentar, ratatouille (tocană de
legume), cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, somon, nu viu, peşte sărat,
cărnuri sărate, sardine, nu vii, satay (mâncare pe
bază de carne tocată), varză murată, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, castraveţi de mare, nu vii,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte, nu
vii, creveţi, nu vii, viermi de mătase în stadiu
de crisalidă pentru consum uman, smântână,
ouă de melci pentru consum, preparate pentru
supă, supe, lapte acru, ulei alimentar din boabe
de soia, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, pateuri/turtite din soia, languste,
nu vii, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,
porumb dulce, procesat, tahini, tagine (preparat
din carne, peşte sau legume), tempeh (preparat
din soia), tofu, pateuri/turtite din tofu, piele de
tofu, suc de tomate pentru gătit, pastă de tomate,
piure de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
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legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi (chiflă umplută), făină
de orz, amestecuri de aluat nefermentat, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi /fursecuri, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă,
hrişcă, procesată, bulgur, chifle dulci, burritos
(lipie umplută), cocă de tort/aluat de tort, glazură
de tort (glazurare), pudră de tort, torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, capere,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane), sare
cu ţelină, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
băuturi din ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, macarons din nucă de cocos,
băuturi din cafea cu lapte, capsule de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din

ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturală sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi (aluat umplut),
ceai din alge keip, ketchup (sos), clătite Kimchi,
iaksa, ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,
melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, făini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
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cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli (sos), plăcinte,
pizza, floricele de porumb, făină de cartofi, lipii
pe bază de cartofi, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, profiterol, propolis /clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), hârtie de orez comestibilă, orez
preparat învelit în alge marine, prăjituri de orez,
biscuiţi din orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, de uz alimentar, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de
soia, sos de soia, spaghete, pacheţele de
primăvară, seminţe de anason stelat, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză), tacos
(lipie), tamarind (condiment), făină de tapioca,
tarte, băuturi pe bază de ceai cu lape, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas (lipie), turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli
(paste), vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), bomboane cu
miere şi vitamina C, amandine.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, malţ, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, algarovilla pentru
consum animal, migdale neprocesate (fructe),
plante de aloe vera proaspete, anşoa, viu,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
de pădure, proaspete, tărâţe neprocesate,
hrişcă, neprocesată, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare proaspete, cicoare, proaspătă, pomi
de Crăciun naturali, citrice, proaspete, boabe

de cacao, brute, coajă de nucă de cocos
neprocesată, nuci de cocos proaspete, copră
proaspată, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, biscuiţi
pentru câini, borhot, icre de peşte, peşte,
viu, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori pentru plantare, bulbi
pentru plantare, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri de
hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola proaspete, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in comestibile, neprocesate, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, homari, vii, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii şi distilare, moluşte, vii, spori
de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici neprocesate, nuci, neprocesate,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
neprocesate), conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
tufe de trandafiri, plută brută, secară, somon,
viu, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare,
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, ton,
viu, turbă, naturală, gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1657

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas (băuturi nealcoolice), limonade, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must nealcoolic,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak)/arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
alcoolice, curacao (băutură alcoolică), digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────

(210) M 2020 07561 (111)174107
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena: 02.03.04; 03.07.24;
03.13.24; 05.03.13; 05.05.04; 05.05.20;
05.09.06; 05.09.14; 05.09.15; 05.09.17;
05.09.21; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
872C), mov (Pantone 275C), roșu
(Pantone 485C), galben, verde, gri,
albastru, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
andouillettes (cârnați), piure de mere, pastă
de pătlăgele, vinete/pastă de vinete, caltaboş
cu sânge/cârnaţi cu sânge, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, rulouri
de varză umplute cu carne, choucroute garnie
(preparat pe bază de carne), crochete, duck
confits, amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, fructe, înăbuşite, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, fructe, la
conservă, falafel, produse alimentare pe bază
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de peşte, humus, kimchi (legume sărate și
fermentate), chiftele din cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, castraveciori, guacamole, hash
browns (chiftele de cartofi), suc de lămâie
pentru uz culinar, carne, la conservă, ciuperci,
conservate, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată, mazăre, conservată, pastă
de ardei conservată, murături, ratatouille (tocană
de legume), supe, porumb dulce, procesat,
suc de tomate pentru gătit, pastă de tomate,
piure de tomate, sucuri vegetale pentru gătit,
pastă vegetală de dovlecel, spume vegetale,
salate vegetale, preparate pentru supa vegetală,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
cremă pe bază de legume, creme tartinabile pe
bază de legume, legume, la conservă, salată
de boeuf, iahnie de fasole, zacuscă de vinete,
tocană de legume.

───────

(210) M 2020 07562 (111)174108
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 03.04.02;
05.03.13; 05.05.04; 05.05.20; 11.03.02;
11.03.25; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
872C), mov (Pantone 275C), roșu
(Pantone 485C), galben, verde, gri,
albastru, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de migdale, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, andouillettes (cârnați),
măduvă de animale alimentară, larve de
furnici comestibile, pregătite, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, cremă
de unt, rulouri de varză umplute cu carne,
nuci glasate, choucroute garnie, caviar, mezeluri,
varză murată, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, grăsime
din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale procesate, duck confits, ulei
de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
lapte fermentat gătit, fileuri de peşte, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate
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de fructe, fructe, procesate, fructe, înăbuşite,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, gustări
pe bază de fructe, fructe, la conservă, vânat,
nu viu, usturoi conservat, gelatină alimentară,
castraveciori preparați, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi (legume sărate și fermentate), klipfish
(cod sărat şi uscat], lapte de iapă fermentat/
cumâs, băuturi pe bază de acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă de
ardei conservată, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, păsări de curte, nu
vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii,
pastă de fructe presate, brânză quark, stafide,
ulei de rapiţă alimentar, ratatouille (tocană de
legume), cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, somon, nu viu, peşte sărat,
cărnuri sărate, sardine, nu vii, satay (mâncare pe
bază de carne tocată), varză murată, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, castraveţi de mare, nu vii,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte, nu
vii, creveţi, nu vii, viermi de mătase în stadiu
de crisalidă pentru consum uman, smântână,
ouă de melci pentru consum, preparate pentru
supă, supe, lapte acru, ulei alimentar din boabe
de soia, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, pateuri/turtite din soia, languste,
nu vii, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,

porumb dulce, procesat, tahini, tagine (preparat
din carne, peşte sau legume), tempeh (preparat
din soia), tofu, pateuri/turtite din tofu, piele de
tofu, suc de tomate pentru gătit, pastă de tomate,
piure de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi (chiflă umplută), făină
de orz, amestecuri de aluat nefermentat, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi /fursecuri, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă,
hrişcă, procesată, bulgur, chifle dulci, burritos
(lipie umplută), cocă de tort/aluat de tort, glazură
de tort (glazurare), pudră de tort, torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, capere,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane), sare
cu ţelină, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
băuturi din ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, macarons din nucă de cocos,
băuturi din cafea cu lapte, capsule de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
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zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturală sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi (aluat umplut),
ceai din alge keip, ketchup (sos), clătite Kimchi,
iaksa, ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,

melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, făini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli (sos), plăcinte,
pizza, floricele de porumb, făină de cartofi, lipii
pe bază de cartofi, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, profiterol, propolis /clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), hârtie de orez comestibilă, orez
preparat învelit în alge marine, prăjituri de orez,
biscuiţi din orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, de uz alimentar, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de
soia, sos de soia, spaghete, pacheţele de
primăvară, seminţe de anason stelat, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză), tacos
(lipie), tamarind (condiment), făină de tapioca,
tarte, băuturi pe bază de ceai cu lape, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas (lipie), turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli
(paste), vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), bomboane cu
miere şi vitamina C, amandine.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, malţ, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, algarovilla pentru
consum animal, migdale neprocesate (fructe),
plante de aloe vera proaspete, anşoa, viu,
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aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
de pădure, proaspete, tărâţe neprocesate,
hrişcă, neprocesată, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare proaspete, cicoare, proaspătă, pomi
de Crăciun naturali, citrice, proaspete, boabe
de cacao, brute, coajă de nucă de cocos
neprocesată, nuci de cocos proaspete, copră
proaspată, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, biscuiţi
pentru câini, borhot, icre de peşte, peşte,
viu, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori pentru plantare, bulbi
pentru plantare, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri de
hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola proaspete, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in comestibile, neprocesate, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, homari, vii, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii şi distilare, moluşte, vii, spori
de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici neprocesate, nuci, neprocesate,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
neprocesate), conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
tufe de trandafiri, plută brută, secară, somon,
viu, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare,
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de

porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, ton,
viu, turbă, naturală, gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas (băuturi nealcoolice), limonade, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must nealcoolic,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak)/arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
alcoolice, curacao (băutură alcoolică), digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1662

bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────

(210) M 2020 07563 (111)174109
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.16

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 872
C), albastru (Pantone 275 C), roșu
(Pantone 485 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Pește, nu viu, extracte din pește, uleiuri și
grăsimi comestibile, anșoa, nu viu, caviar, fileuri
de pește, hrană pentru pești pentru consum
uman, raci, nu vii, spumă de pește, icre de pește,
preparate, pește, conservat, pește, la conservă,
produse alimentare pe bază de pește, heringi, nu
vii, somon, nu viu, pește sărat, sardine, nu vii,
ton, nu viu, scoici, nu vii, crustacee, nu vii, klipfish
(cod sărat și uscat), homari, nu vii, moluște, nu

vii, midii, nu vii, stridii, nu vii, castraveți de mare,
nu vii, creveți, nu vii, extracte din alge de mare
alimentare, moluște, nu vii, languste, nu vii, icre
preparate pentru consum uman, salată de icre,
sosuri din pește (tartinabile), produs tartinabil pe
bază de pește.

───────

(210) M 2020 07564 (111)174110
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.16

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 872
C), albastru (Pantone 275 C), roșu
(Pantone 485 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
fasole, conservată, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, grăsime din nucă de cocos,
preparate pentru fabricarea bulionului, ulei de
oase, comestibil, fiertură, bulion, concentrate de
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fiertură, concentrate de bulion, ulei de nucă de
cocos alimentar, legume uscate prin îngheţare,
legume liofilizate, chipsuri din fructe, jeleuri
de fructe, coajă de fructe, fructe conservate
în alcool, pulpă de fructe, salate de fructe,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit,
gustări pe bază de fructe, fructe, la conservă,
usturoi conservat, gelatină alimentară, linte,
conservată, suc de lămâie pentru uz culinar, ulei
de măsline alimentar, măsline, conservate, ulei
din sâmburi de palmier alimentar, ulei de palmier
alimentar, ulei de rapiţă alimentar, ulei de susan
alimentar, ulei alimentar din boabe de soia,
ulei alimentar de floarea soarelui, margarină,
ciuperci, conservate, ceapă, conservată, pastă
de ardei conservată, boabe de soia, conservate,
alimentare, suc de tomate pentru gătit, pastă
de tomate, piure de tomate, sucuri vegetale
pentru gătit, pastă vegetală de dovlecel, spume
vegetale, salate vegetale, preparate pentru
supă vegetală, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, cremă pe bază de legume, creme
tartinabile pe bază de legume, legume, la
conservă, ulei de măsline extravirgin alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sos de
mere (condiment), sodă alimentară (bicarbonat
de sodiu pentru gătit), bicarbonat de sodiu
pentru gătit (sodă alimentară), bulgur, oțet din
bere, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
făină de hrişcă, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, capere, cușcuș, crutoane,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
sos de merişoare (condiment), făină de porumb,
făină nerafinată de porumb, curry (mirodenie),
sosuri pentru salată, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, colțunași pe bază de făină,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi/prăjituri, arome alimentare, altele
decât uleiurile esențiale, coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pâine fără gluten, pastă de ghimbir (mirodenii),
harissa (condiment), ketchup (sos), muștar,
făini de nuci, făină de cartofi, produse de
asezonare, apă de mare pentru gătit, algă
marină (condiment), seminţe procesate folosite
pentru asezonare, seminţe de susan (produse de
asezonare), boia (asezonare), făină de soia, sos

de soia, șofran (asezonare), făină de tapioca,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
turmeric, sos de roşii, făină de grâu.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, migdale (fructe), aranjamente
din fructe proaspete, anghinare, proaspătă,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
de pădure, proaspete, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare proaspete, cicoare, proaspătă, citrice,
proaspete, nuci de cocos proaspete, castraveți,
proaspeți, flori comestibile, proaspete, usturoi,
proaspăt, ierburi de grădină, proaspete, ghimber,
proaspăt, struguri, proaspeți, alune de pădure,
proaspete, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
lăptucă, proaspătă, ciuperci, proaspete, nuci,
neprocesate, urzici, proaspete, măsline,
proaspete, ceapă, proaspătă, portocale,
proaspete, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei proaspeți (plante), cartofi,
proaspeți, quinoa, neprocesată, rubarbă,
proaspătă, orez, neprocesat, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, trufe, proaspete.

───────
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(210) M 2020 07565 (111)174111
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină/proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de migdale, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, andouillettes (cârnați),
măduvă de animale alimentară, larve de
furnici comestibile, pregătite, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, cremă
de unt, rulouri de varză umplute cu carne,
nuci glasate, choucroute garnie, caviar, mezeluri,
varză murată, scoici, nu vii, unt de cacao

alimentar, unt de nucă de cocos, grăsime
din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale procesate, duck confits, ulei
de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
lapte fermentat gătit, fileuri de peşte, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă de
peşte(pastă), icre de peşte, preparate, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate
de fructe, fructe, procesate, fructe, înăbuşite,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, gustări
pe bază de fructe, fructe, la conservă, vânat,
nu viu, usturoi conservat, gelatină alimentară,
castraveciori preparați, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi (legume sărate și fermentate), klipfish
(cod sărat şi uscat], lapte de iapă fermentat/
cumâs, băuturi pe bază de acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
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arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă
de ardei conservată, ghimbir murat, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc (carne),
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele
din cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, brânză
quark, stafide, ulei de rapiţă alimentar, ratatouille
(tocană de legume), cheag, lapte de orez,
lapte de orez pentru uz culinar, somon, nu
viu, peşte sărat, cărnuri sărate, sardine, nu vii,
satay (mâncare pe bază de carne tocată), varză
murată, învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi
de mare, nu vii, extracte din alge de mare
alimentare, seminţe, preparate, ulei de susan
alimentar, moluşte, nu vii, creveţi, nu vii, viermi
de mătase în stadiu de crisalidă pentru consum
uman, smântână, ouă de melci pentru consum,
preparate pentru supă, supe, lapte acru, ulei
alimentar din boabe de soia, boabe de soia,
conservate, alimentare, lapte de soia, pateuri/
turtite din soia, languste, nu vii, seu alimentar,
ulei alimentar de floarea soarelui, seminţe
de floarea soarelui, preparate, porumb dulce,
procesat, tahini, tagine (preparat din carne, peşte
sau legume), tempeh (preparat din soia), tofu,
pateuri/turtite din tofu, piele de tofu, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, piure
de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi (chiflă umplută), făină
de orz, amestecuri de aluat nefermentat, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat

cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă,
hrişcă, procesată, bulgur, chifle dulci, burritos
(lipie umplută), cocă de tort/aluat de tort, glazură
de tort (glazurare), pudră de tort, torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, capere,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane), sare
cu ţelină, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
băuturi din ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, macarons din nucă de cocos,
băuturi din cafea cu lapte, capsule de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
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pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturală sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi (aluat umplut),
ceai din alge keip, ketchup (sos), clătite
Kimchi, iaksa, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiţi cu malţ, extract de malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, sosuri pentru
carne, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire
a cărnii, pentru uz casnic, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, miso, melasă alimentară, musli, muştar,
făină de muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, nuga, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe
bază de ovăz, terci de ovăz, onigiri, apă de
flori de portocal pentru scopuri culinare, pateuri
cu ciocolată, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, napolitane din hârtie comestibilă,
sos pentru paste, aluat de patiserie, pâtes
en croute (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli (sos), plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, lipii pe bază
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, profiterol, propolis/clei de albine, de
uz alimentar, budinci, quiche (tartă), quinoa,
procesată, ramen, ravioli, relish (condiment),
hârtie de orez comestibilă, orez preparat învelit
în alge marine, prăjituri de orez, biscuiţi
din orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, de uz alimentar, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă

cu fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de
soia, sos de soia, spaghete, pacheţele de
primăvară, seminţe de anason stelat, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză), tacos
(lipie), tamarind (condiment), făină de tapioca,
tarte, băuturi pe bază de ceai cu lape, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas (lipie), turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli
(paste), vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), bomboane cu
miere şi vitamina C, amandine.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale neprocesate (fructe), plante
de aloe vera, anşoa, viu, aranjamente din
fructe proaspete, anghinare, proaspătă, deşeuri
de trestie de zahăr (materie primă), scoarţe
brute, orz neprocesat, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, tărâţe
neprocesate, hrişcă, neprocesată, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
rădăcini de cicoare proaspete, cicoare,
proaspătă, pomi de Crăciun naturali, citrice,
proaspete, boabe de cacao, brute, coajă de
nucă de cocos neprocesată, nuci de cocos
proaspete, copră proaspată, raci, vii, crustacee,
vii, castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru
păsări, biscuiţi pentru câini, borhot, icre de peşte,
peşte, viu, momeală de pescuit, vie, făină de
in (nutreţ), bulbi de flori pentru plantare, bulbi
pentru plantare, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri de
hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola proaspete, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in comestibile, neprocesate, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
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pentru consum animal, homari, vii, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii şi distilare, moluşte, vii, spori
de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici neprocesate, nuci, neprocesate,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
neprocesate), conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
tufe de trandafiri, plută brută, secară, somon,
viu, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare,
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, ton,
viu, turbă, naturală, gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas (băuturi nealcoolice), limonade, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must nealcoolic,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile

pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak)/arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
alcoolice, curacao (băutură alcoolică), digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────
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(210) M 2020 07566 (111)174112
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.16

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 872
C), albastru (Pantone 275 C), roșu
(Pantone 485 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, uleiuri şi grăsimi alimentare,
salam, cârnați, crevurști pentru hot dog, învelișuri
pentru cârnați, naturale sau artificiale, duck
confits, cârnați în aluat, caltaboș cu sânge,
cârnați cu sânge, șuncă, bacon (slănină),
mezeluri, pateu de ficat, pastă de ficat, crochete,
piftie din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, pește, la conservă.

───────

(210) M 2020 07567 (111)174358
(151) 21/10/2020
(732) WHITE LAKE Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, VAK BOTTYÁN UTCA
24, BUDAÖRS, 2040, UNGARIA

(740) Simion & Baciu - Consiliere in
Proprietate Intelectuala SRL,
STR. NATATIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)

CARPATINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.01.15

(591) Culori revendicate:rosu, albastru închis,
portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Caș, lapte bătut, brânză proaspătă de
vaci, fermenți de lapte pentru uz culinar, lapte
fermentat la cuptor, iaurt, băuturi făcute din iaurt,
chefir, lapte de albumină, margarină din produse
lactate, shake-uri din lapte, lapte condensat,
lapte, băuturi din lapte, predominând laptele,
smântână, lapte praf, băuturi lactate pe bază de
bacterii din acid lactic, frișcă, smântână (produse
lactate), produse lactate, brânză quark, deserturi
pe bază de brânză quark, deserturi umplute,
pe bază de brânză quark, unt, cremă de unt,
deserturi pe bază de lapte, brânză.
30. Ciocolată cu lapte (băutură), spume de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, cacao cu
lapte (băutură), caramele (bomboane), dulce de
leche, băuturi pe bază de cafea, cafea cu lapte
(băutură), budinci.

───────
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(210) M 2020 07568 (111)174113
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.16

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 872
C), albastru (Pantone 275 C), roșu
(Pantone 485 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, piure
de mere, fructe de pădure, conservate, nuci
glasate, unt de cacao alimentar, lapte condensat,
cremă de unt, chipsuri din fructe, jeleuri de fructe,
coajă de fructe, fructe conservate în alcool, pulpă
de fructe, salate de fructe, fructe, înăbuşite,
gustări pe bază de fructe, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit, fructe, la conservă, gelatină,
gem de ghimber, ghimbir, conservat, alune,
preparate, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, jeleuri alimentare,
marmeladă, stafide, frişcă, budincă albă.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,

gheaţă (apă îngheţată), biscuiţi, fursecuri, torturi,
prăjituri, nuga, bomboane, dulciuri, sirop de
agave (îndulcitor natural), produse de cofetărie
cu migdale, sos de mere (condiment), cocă de
tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
pudră de tort, cicoare (substituent pentru cafea),
cremă din ouă şi lapte, bomboane de decor
pentru torturi, nuci confiate, caramele (dulciuri),
caramele (bomboane), băuturi din ciocolată cu
lapte, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
spume de ciocolată, paste de ciocolată cu nuci
de întins pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată,
paste de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
nuci învelite în ciocolată, băuturi din cacao cu
lapte, băuturi pe bază
de cacao, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, cremă de zahăr ars, cornuri,
dulce de leche (dulceaţă de lapte), spume
pentru desert (produse de cofetărie), fondante
(produse de cofetărie), produse de cofetărie din
fructe, jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
turtă dulce, halva, îngheţate pe băţ, lemn
dulce (produse de cofetărie), dropsuri (produse
de cofetărie), pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, marţipan, mentă pentru
produse de cofetărie, glazură oglindă, muşli,
îndulcitori naturali, zahăr de palmier, napolitane
din hârtie comestibilă, bomboane mentolate,
clătite, produse de cofetărie cu arahide, biscuiţi
petit-beurre, plăcinte, praline, profiterol, budinci,
sorbeturi (îngheţate), şerbeturi (îngheţate),
lăptişor de matcă pentru uz alimentar, vafe
belgiene, iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate), mix
pentru clătite sărate, clătite sărate, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), tarte, bomboane cu miere şi
vitamina C, amandine.

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas (băutură
nonalcoolică), limonade, apă lithia (bogată în
litiu), bere de malţ, must de malţ, apă minerală
(băuturi), must, băuturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, esenţe non-alcodlice pentru fabricarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1670

băuturilor, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.

───────

(210) M 2020 07574 (111)174316
(151) 21/10/2020
(732) BELAGRO DEVELOPMENT SRL,

STRADA COMERTULUI 13 A,
CAMERA 7, ET 1, IN CADRUL
COMPLEX WEST PARK, SAT
DOMNESTI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Liziera de Lac. Casa
ta. Lângă Bucureşti.

(531) Clasificare Viena: 03.07.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10

(591) Culori revendicate:roz, roşu , negru,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 07580 (111)173689
(151) 21/10/2020
(732) SC MPD SERVICES SRL, STR.

GRIGORE ANTIPA NR. 28A, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MOURALS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.05.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aprinzătoare electrice.
16. Materiale pentru decorare și artă, obiecte de
artă și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, adezivi, articole de papetărie
și materiale educative, cu excepţia mobilei,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, produse de imprimerie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, adezivi
pentru papetărie sau menaj (materiale de lipit),
gluten (lipici) pentru papetărie sau menaj, lipici
pentru papetărie sau menaj, gume (lipiciuri)
pentru papetărie sau menaj.
27. Învelitori de perete și tavan, învelitori de
pardoseală şi învelitori din gazon artificial.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, servicii de agenții de
import-export, analiză de preț, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la produse de papetărie,
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servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare
și consiliere comercială pentru consumatori
în alegerea produselor și serviciilor, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,

prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate.

───────

(210) M 2020 07584 (111)173545
(151) 21/10/2020
(732) LEONARD GEORGESCU, CALEA

PLEVNEI NR.154, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR.FAGETULUI
144, BL.ST2, SC.B,ET.5,AP.46,
JUD. CONTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ESHO CASE LA CHEIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.09; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
jaluzele interioare (mobilă), mobilă și mobilier,
suporturi nemetalice pentru mobilă, elemente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1672

de separare individuale (mobilă), glisoare
nemetalice pentru mobilă, șnururi pentru
draperii, articole pentru strângerea draperiilor,
din metal.
24. Lenjerii de pat și fețe de mese, huse
(lenjerii) și pături pentru pat, prosoape, draperii
textile, draperii opace din material textil sau
plastic, perdele și draperii confecționate din
material textil sau plastic, draperii din materiale
textile gata confecționate, perdele și draperii
confecționate din materiale textile.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, consiliere cu privire
la produse de consum, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comenzi online, servicii de agenţii de
import și export, regruparea în avantajul terţilor,
a produselor de mobilă si mobilier, saltele, perne,
lenjerii, perdele, prosoape, accesorii pentru
mobila, lustre,candelabre, veioze (exceptând
transportul) în magazine specializate sau online.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
42. Design arhitectural, design industrial, design
pentru magazine, design pentru restaurante,
design de mobilier, servicii de design mobilier,
proiectare de construcții, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcții.

───────

(210) M 2020 07592 (111)173690
(151) 22/10/2020
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)

FORTIFIKAT MAXX PROTEKT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice

adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, (preparate) farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
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medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07593 (111)173691
(151) 22/10/2020
(732) TERAPIA SA, STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
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uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,

oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07594 (111)173658
(151) 22/10/2020
(732) BFC HIGHEST CONSULTING SRL,

STR. REZERVELOR NR. 64H,
CAMERA 1, AP. 4, JUD. ILFOV,
SAT DUDU, COM. CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL, STR.
PORTULUI NR. 23, NAVROM RIVER,
CAM. 302, GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

PLOO-N GURA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roșu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne și preparate din carne proaspete
și afumate și sortimente ale acestora, cotlet
de porc, cotlet afumat de porc, cotlet cu
piper, mușchi țigănesc, pastramă afumată de
porc, șunculiță țărănească, slănină cu boia sau
cimbru, slănină afumată, fleică afumată, coastă
de porc afumată, rasol de porc afumat, oase
garf afumate, scăriță de porc afumată, salam
de vară, salam de casă, salam italian, cârnați
semiafumați picanți, cârnați pentru grătar picanți,
cârnați semiafumați oltenești, cârnati de casa
congelati, cârnați condimentați congelați, parizer
țăranesc de porc, ruladă din piept de pui afumat,
pastramă din pulpe de pui, tobă de porc, carne
tocată congelată, mici formați congelați, mix
pentru grill congelat, telemea de oaie, telemea
de vacă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de
afişare a produselor, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de fidelizare, motivare şi recompensare,
consultanță în managementul afacerilor și
organizare, consultanță în managementul
personalului, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate,
publicitate prin comandă prin poștă, publicitate
radio, publicitate televizată, actualizare de
materiale publicitare, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi a
presei, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoționale, difuzare
de materiale publicitare și promoționale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere pentru
consumatori), investigații comerciale, marketing
şi promovare, servicii de comerț şi servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerț
cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de alimente, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata și en-gros,
servicii de agenţii de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii

de marketing, dezvoltare şi organizare
de campanii promoţionale, demonstraţii cu
produse, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii oniline de prelucrare
de date, servicii de comenzi și vânzări online,
servicii de comerţ, servicii de comerţ online,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare, prelucrarea administrativă a
comenzilor de cumpărare, toate aceste servicii
în legătură cu produsele: carne și preparate
din carne proaspete și afumate și sortimente
ale acestora, cotlet de porc, cotlet afumat de
porc, cotlet cu piper, mușchi țigănesc, pastramă
afumată de porc, șunculiță țărănească, slănină
cu boia sau cimbru, slănină afumată, fleică
afumată, coastă de porc afumată, rasol de porc
afumat, oase garf afumate, șcăriță de porc
afumată, salam de vară, salam de casă, salam
italian, cârnați semiafumați picanți, cârnați pentru
grătar picanți, cârnați semiafumați oltenești,
cârnați de casă congelați, cârnați condimentați
congelați, parizer țărănesc de porc, ruladă din
piept de pui afumat, pastramă din pulpe de
pui, tobă de porc, carne tocată congelată,
mici formați congelați, mix pentru grill congelat,
telemea de oaie, telemea de vacă.

───────
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(210) M 2020 07595 (111)174185
(151) 22/10/2020
(732) DOCTOR SWISS SRL, BD.

OCTAVIAN GOGA NR. 23, CAM.
2, BL. M106, SC. 1, ET. 7, AP.
31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915 ,
ROMANIA

(540)

Doctor SWISS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 02.09.01; 24.13.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice și preparate cosmetice,
preparate igienice ca articole de toaletă,
preparate de albire a dinților, benzi de albire
pentru dinți impregnate cu preparate de albire a
dinților, săpun, săpunuri pentru mâini, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), geluri pentru
duș, săpunuri-cremă de corp, geluri de albire
a dinților, benzi pentru albirea dinților, pastă de
dinți nemedicinală, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicinale.
5. Preparate și articole sanitare, preparate
sanitare de sterilizare, preparate și articole
dentare de uz medicinal, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, pastă de dinți medicamentoasă, apă de
gură de uz medical, dezinfectanți, dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, dezinfectanți pentru instrumente și

aparate medicale, suplimente alimentare si
preparate dietetice.
9.  Măști de protecție, mănuși de unică
folosință pentru laborator, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
cântare, cântare electrice, cântare pentru
bebeluși, cântare cu analizatoare de masă
corporală, termometre, aplicații software
pentru calculator, descărcabile, programe de
calculator, descărcabile, aplicații software pentru
telefoane mobile, software pentru gestionarea
dispozitivelor mobile, software și aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de informații, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații.
10. Aparate și instrumente medicale,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
măști medicale, măști utilizate de personalul
medical, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, măști respiratorii de uz medical,
măști sanitare de uz medical, măști de protecție
respiratorie de uz medical, măști de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical, măști utilizate de către personalul
medical, măști sanitare pentru scopuri medicale,
mănuși de protecție de uz medical, mănuși
de protecție de unică folosință, de uz medical,
mănuși pentru scopuri medicale, lămpi de
uz medical, lămpi cu raze ultraviolete pentru
uz medical, echipament pentru diagnosticare,
examinare și monitorizare, pulsometre,
pulsoximetre (aparate medicale), aparate
medicale pentru măsurarea concentrației
oxigenului din sânge, dispozitive electronice
pentru înregistrarea saturației de oxigen în
sânge, monitoare electronice pentru controlul
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru monitorizarea concentrației de oxigen
pentru uz medical, nebulizatoare, nebulizatoare
de uz medical, aparate pentru aerosoli de
uz medical, aspiratoare nazale, glucometre/
dispozitive pentru măsurarea nivelului de
glucoză din sânge, tensiometre, irigatoare
orale, seringi pentru injecții, seringi pentru
scopuri medicale, termometre pentru scopuri
medicale, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
stetoscoape.
11. Aparate și mașini de purificare a
aerului, umidificatoare, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, lămpi, lămpi cu raze
ultraviolete, nu cele pentru scopuri medicale.
21. Ustensile cosmetice și de toaletă, periuțe
de dinți, periuțe de dinți, electrice, capete
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pentru periuțele de dinți electrice, ață dentară,
dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri
medicale.
42. Creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, conversie de date în informații
electronice, stocare electronică temporară de
informații și date.

───────

(210) M 2020 07596 (111)173657
(151) 22/10/2020
(732) SC. DELTA GAS COV SRL, ȘOS.

SLOBOZIEI NR. KM. 4, CORP C10,
CAMERA NR. 1, JUD. GIURGIU,
GIURGIU, GIURGIU, ROMANIA

(540)

AMBAR HOTEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 26.04.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07600 (111)174083
(151) 22/10/2020
(732) CLINICSMED CME SRL,

STR.INDEPENDENTEI NR.
15, CAMERA 4, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

NATUR NATAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.20; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov, cenușiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii ale clinicilor medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii de analize medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii oferite de
clinici medicale, servicii medicale și de sănătate,
furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii medicale și anume fertilizare în vitro,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de tratamente medicale oferite de clinici
si spitale, servicii de clinici medicale de zi
pentru copii bolnavi, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
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servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor recoltate de la pacienți, servicii
de asistență la naștere, consiliere în domeniul
nașterii, servicii ginecologice, diagnosticarea
bolilor, servicii de diagnostic chirurgical,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, servicii de moașe,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii medicale pentru tratamentul afecțiunilor
corpului omenesc, servicii medicale pentru
îndepărtarea tratamentul și prelucrarea celulelor
stem, furnizare de informații medicale în
sectorul sănătății, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament.

───────

(210) M 2020 07604 (111)173580
(151) 22/10/2020
(732) SEBASTIAN ADRIAN INDRIES,

STR. POET ANDREI MURESANU
NR.14, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, TIMISOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băutură spirtoasă fermentată, băuturi
spirtoase tonice aromatizate, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi spirtoase, băuturi distilate,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice care
conțin fructe, vinuri îmbogățite, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri de masă, vinuri
roșii spumante, vinuri albe spumante, vinuri cu
alcool, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri cu denumire de origine protejată, extracte
din fructe cu alcool, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, vin, vin roșu, vin alb, vinuri spumante
naturale.

───────

(210) M 2020 07605 (111)173693
(151) 22/10/2020
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (R255 G206
B49), albastru (R27 G50 B 96)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaţionale,
după cum urmează: academii, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale, informaţii despre educaţie,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
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şi susţinerea unor evenimente educaţionale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 07606 (111)173694
(151) 22/10/2020
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (R255 G206
B49), albastru (R27 G50 B 96)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,

analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor: servicii
de educaţie adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaţionale,
după cum urmează: academii, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale, informaţii despre educaţie,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor evenimente educaţionale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 07608 (111)174127
(151) 22/10/2020
(732) ROMAQUA GROUP SA , STR.

CARPAŢI NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 535300, HARGHITA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL M106,
SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR.3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Zmeurică Băutură răcoritoare
carbogazoasă cu suc de

zmeură Zmeurică Carbonated
soft drink with raspberry juice

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.07.08;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.07.01;
25.01.15; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, bleu, roz, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Băuturi non-alcoolice, băuturi răcoritoare,
sucuri de fructe/suc de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
aperitive, nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice,
cidru, nealcoolic, cvas nealcoolic, limonade,
shandy, extracte de fructe nealcoolice, sucuri
de legume (băuturi), băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi sportive bogate în
proteine, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
non-alcoolice pentru fabricarea lichiorurilor,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distribuţie şi difuzare
de materiale publicitare (pliante prospecte,
material tipărit, mostre), prezentare de produse
(publicitate), administrarea de programe de

fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, publicitate, publicitate
şi marketing, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, analiză de
afaceri, cercetare şi servicii de informare,
asistenţă în afaceri, management și servicii
administrative, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, ambalare de
produse în containere, ambalarea produselor,
depozitare de produse, depozitare temporară
de livrări, depozitare şi livrare de bunuri,
servicii de etichetare, servicii de îmbuteliere,
servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de subdivizare şi reambalare a bunurilor,
transport şi depozitare, servicii de împachetare
şi ambalare de bunuri, transport, transport şi
livrare de bunuri, ambalarea mărfurilor, servicii
de livrare a mărfurilor (transport), servicii de
manevrare şi transport de mărfuri, servicii de
manipulare a mărfii de import şi export, servicii
de transport şi expediţie de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri (transport), reexpediere
de mărfuri (transport), ridicare de mărfuri
(transport), servicii de distribuţie (transport),
servicii de expediere, servicii de transport,
servicii de transport comercial de mărfuri, servicii
de urmărire a mărfurilor, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 32.

───────
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(210) M 2020 07609 (111)174126
(151) 22/10/2020
(732) ROMAQUA GROUP SA , STR.

CARPAŢI NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 535300, HARGHITA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL M106,
SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR.3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lămâița BĂUTURĂ
RĂCORITOARE

CARBOGAZOASĂ CU SUC
DE LĂMÂIE ȘI PORTOCALE

Lămâița CARBONATED
SOFT DRINK WITH LEMON

AND ORANGE JUICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
05.07.12; 25.01.15

(591) Culori revendicate:bleu, galben,
portocaliu, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi răcoritoare,
sucuri de fructe/suc de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
aperitive, nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice,
cidru, nealcoolic, cvas nealcoolic, limonade,
shandy, extracte de fructe nealcoolice, sucuri
de legume (băuturi), băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi sportive bogate în
proteine, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
non-alcoolice pentru fabricarea lichiorurilor,

sarsaparilla (băuturi nealcoolice), siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distribuţie şi difuzare
de materiale publicitare (pliante prospecte,
material tipărit, mostre), prezentare de produse
(publicitate), administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, publicitate, publicitate
şi marketing, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, analiză de
afaceri, cercetare şi servicii de informare,
asistenţă în afaceri, management și servicii
administrative, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe
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publicitare, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, ambalare de
produse în containere, ambalarea produselor,
depozitare de produse, depozitare temporară
de livrări, depozitare şi livrare de bunuri,
servicii de etichetare, servicii de îmbuteliere,
servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de subdivizare şi reambalare a bunurilor,
transport şi depozitare, servicii de împachetare
şi ambalare de bunuri, transport, transport şi
livrare de bunuri, ambalarea mărfurilor, servicii
de livrare a mărfurilor (transport), servicii de
manevrare şi transport de mărfuri, servicii de
manipulare a mărfii de import şi export, servicii
de transport şi expediţie de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri (transport), reexpediere
de mărfuri (transport), ridicare de mărfuri
(transport), servicii de distribuţie (transport),
servicii de expediere, servicii de transport,
servicii de transport comercial de mărfuri, servicii
de urmărire a mărfurilor, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 32.

───────

(210) M 2020 07610 (111)173695
(151) 22/10/2020
(732) CAKES BY MAMI GETA SRL,

SOS. COLENTINA NR. 21, BL. R24,
SC. A,ET. 4, AP. 19, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRIVATE BAKING by Anca

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 08.01.16;
26.11.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse de cofetărie nemedicinale, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie cu gheață, trufe cu rom (produse
de cofetărie), produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, preparate aromatice pentru
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prăjituri (arome alimentare), biscuiți, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, biscuiți
olandezi, biscuiți din pâine, biscuiți de graham,
biscuiți de malț, biscuiți petit-beurre, biscuiți dulci
sau sărați, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
bezea moale înveliți în ciocolată, care conțin
caramel, biscuiți din orez în formă de granule
(arare), biscuiți conținând ingrediente cu aromă
de ciocolată, fursecuri, fursecuri parțial învelite
în ciocolată, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, aluat pentru pateuri, aluat pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, aluat pentru biscuiți,
aluat pentru prepararea clătitelor, aluat congelat
pentru biscotti, glazură pentru prăjituri, torturi
de înghețată, preparate pentru torturi, torturi
vegane, torturi, prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate [patiserie], prăjituri din aluat
prăjit (karintoh), bomboane, fondante (cofetărie),
jeleuri, jeleuri de fructe (cofetărie), înghețată,
plăcinte, sorbeturi (înghețate de fructe), cornuri,
produse de cofetărie cu crema spumă.
43. Servicii de decorare de torturi, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii de preparare a alimentelor,
servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de
consultanță cu privire la tehnici de coacere.

───────

(210) M 2020 07612 (111)174256
(151) 22/10/2020
(732) S.C. LEIA BUSINESS SOCIETATE

CU RASPUNDERE LIMITATA,
STR. VIRGILIU NR. 7A, JUD.
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

abundenta.org

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de comenzi online.
41. Publicarea de materiale multimedia online,
editare de publicații, altele decât cele publicitare,
editare de cărți și recenzii, editare de
materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,
creare (redactare) de podcast-uri, furnizare de
reportaje de către agenții de știri nedescărcabile,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
furnizare de publicații on-line nedescărcabile,
publicare de buletine informative, publicare de
calendare de evenimente, publicare de broșuri,
publicare de anuare imprimate (de tip pagini
aurii), publicare de anuare, publicare de afișe,
altele decât cele publicitare, publicare de cărți,
publicare de cărți și periodice electronice online,
altele decât cele publicitare, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
documente, publicare de documente în materie
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de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de cataloage,
publicare de cărți instructive, publicare de cărți
educative, publicare de cărți audio, publicare
de materiale didactice educative, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, publicare de materiale tipărite
referitoare la animale de companie, publicare
de materiale tipărite în format electronic,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale și publicații tipărite, altele decât
cele publicitare, publicare de materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, sub formă
electronică, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare de reviste și cărți,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de reviste, publicare de reviste
cu informații științifice, publicare de reviste
electronice, publicare de reviste pe internet,
publicare de rezultate ale studiilor clinice pentru
preparate farmaceutice, publicare de rezultate
ale testelor clinice, publicare de prospecte,
publicare de publicații medicale, publicare de
publicații periodice, altele decât cele publicitare,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare de
texte, altele decât cele publicitare, publicare de
texte educative, publicare de texte medicale,
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
sub formă de mijloace electronice, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice, altele decât cele publicitare și
cărți, publicare multimedia, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, altele decât cele publicitare,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia a ziarelor, publicare multimedia
de cărți, publicare multimedia de materiale

tipărite, altele decât cele publicitare, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
online de ziare electronice, publicare pe internet
a unui ziar pentru clienți, publicare și editare de
cărți, publicare și editare de materiale tipărite,
altele decât cele publicitare, publicare și emitere
de documente științifice în legătură cu tehnologia
medicală, publicarea de calendare, publicarea
de cataloage cu informații turistice, publicarea de
fotografii, publicarea de produse de imprimerie ,
altele decât cele publicitare, publicarea de
reviste pentru consumatori, redactare de texte,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de editare, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de publicare de reviste,
servicii de publicare on-line cu excepția textelor
publicitare, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii jurnalistice, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, servicii pentru publicarea
de ghiduri.

───────
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(210) M 2020 07613 (111)173551
(151) 22/10/2020
(732) REAL EXPERT ADVERTISING

S.R.L., STR.ANGHEL I. SALIGNY,
NR.26, JUDETUL BIHOR ,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL BIHOR,
410346 ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

ROKE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier, scări și trepte mobile,
nu din metal, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, culcușuri și paturi pentru
animale domestice.

───────

(210) M 2020 07614 (111)174132
(151) 22/10/2020
(732) CASA MIRCEA + MIHAI SRL,

CALEA MOLDOVEI NR.17, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620157,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Casa cu Flori
Îngrijire Bătrăni 2015

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
05.05.20; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#307FE2), verde (HEX #4B9560), roșu
(HEX #E40046), gri (HEX #53565A)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de aziluri de bătrâni.
───────
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(210) M 2020 07615 (111)173696
(151) 22/10/2020
(732) BIANDRE KRI CONSTRUCT

SRL, STR. VENUS NR. 20,
JUD. CONSTANTA, TUZLA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

KUIB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri imobiliare, administrare de imobile,
gestiunea imobilelor, finanțarea proiectelor de
dezvoltare imobiliară, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, punere la dispoziție de
locuințe (servicii imobiliare), servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii privind afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, zugrăvirea caselor, curățarea
imobilelor.

───────

(210) M 2020 07621 (111)174270
(151) 22/10/2020
(732) LADISLAU-IOSIF POKA, STRADA

ION LUCA BANATEANU NR. 15,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Poka

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
02.09.10

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7686 CP), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Materiale pentru plombarea dinților și pentru
mulaje dentare, materiale pentru dinți artificiali,
materiale pentru repararea dinților, materiale
pentru restaurarea dinților, materiale dentare
pentru obturarea dinților, materiale dentare
pentru plombarea dinților, materiale pentru
plombarea dinților, produse medicinale pentru
curățarea dinților, agenți corozivi pentru tratarea
suprafeței dinților, preparate pentru facilitarea
erupției dinților, materiale sintetice de uz dentar
pentru plombarea dinților, materiale ceramice de
uz dentar pentru plombarea dinților, preparate
și articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinților, preparate profilactice dentare,
metale fasonate pentru stomatologie, rășini
sintetice utilizate în stomatologie.
10. Dinți artificiali, coroane pentru dinți, părți
artificiale pentru dinți, protecții pentru dinți,
de uz medical, instrumente utilizate la
fabricarea dinților artificiali, aparate utilizate
la fabricarea dinților artificiali, chei de
culori pentru culoarea dinților, aparate pentru
utilizare în reconstrucția dinților, instrumente
utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
aparate utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
dispozitive pentru îndreptarea dinților (aparate
ortodontice), aparate ortodontice (aparate
dentare) pentru îndreptarea dinților, aparate
pentru șlefuirea dinților utilizate de medici
stomatologi, dispozitive pentru calmarea
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durerilor provocate de erupția dinților, folie
extensibilă pentru izolarea dinților în timpul
lucrărilor dentare, coliere pentru dentiție pentru
ameliorarea durerilor cauzate de erupția
dinților, ustensile electrice utilizate de către
medici stomatologi pentru îngrijirea dinților,
freze folosite în stomatologie, piese protetice
pentru stomatologie, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie.

───────

(210) M 2020 07622 (111)173697
(151) 09/11/2020
(732) RADU CIOCARLAN, SOS. VIILOR

NR. 97A, SECTOR 2, BUCURESTI,
050153, ROMANIA

(540)

nixin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Rășini folosite pentru straturi de protecție,
produse de protecție pentru a fi utilizate pe
metale (vopsele), straturi de acoperire sub formă
de vopsele pentru industria auto, straturi de
acoperire sub formă de vopsele pentru vehicule,
inhibitori împotriva ruginii.

───────

(210) M 2020 07624 (111)174139
(151) 22/10/2020
(732) SC CUPPYVET YAZ SRL, STR.

TREI IERARHI NR. 4, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 11111,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CUPPYVET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii veterinare, servicii chirurgicale
veterinare, consultanță profesională în materie
de servicii veterinare.

───────

(210) M 2020 07625 (111)174156
(151) 23/10/2020
(732) INOX SA, STR. ATOMISTILOR

NR. 12, JUD. ILFOV, MAGURELE,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MASTI ROMANESTI
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei nr.
1009431/05.04.2021, solicitantul nu revendică un

drept exclusiv asupra denumirii MASTI ROMANESTI

(531) Clasificare Viena: 26.15.09; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Măşti medicale, măşti utilizate de către
personalul medical, măşti sanitare pentru
scopuri medicale.

───────
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(210) M 2020 07628 (111)174023
(151) 23/10/2020
(732) CLAUDIU-OVIDIU OBREJA,

STR. PASUNII NR. 231, SAT
SINPETRU, JUD. BRASOV,
COMUNA SINPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NERV

(531) Clasificare Viena: 26.03.04; 27.05.01;
27.05.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact, ochelari corectori, ochelari antireflex,
ochelari antipraf, ochelari 3D, ochelari antiorbire,
ochelari fantezie, ochelari de citit, ochelari
de vedere, ochelari de protecție, ochelari de
înot, ochelari de soare, ochelari pince-nez,
ochelari de sport, ochelari de protecție pentru
zapadă, ochelari de protecție pentru sport,
ochelari cu lentile de soare atașabile (clip-
on), apărători pentru ochelari, suporturi pentru
ochelari, ochelari de schi, ochelari pentru cicliști,
ochelari pentru motocicliști, tocuri de ochelari,
rame de ochelari, lentile pentru ochelari, brațe
de ochelari, săculeți pentru ochelari, cordoane
pentru ochelari, piese pentru ochelari, lanțuri
pentru ochelari și pentru ochelari de soare,
protecții laterale pentru ochelari, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, pernuțe
de nas pentru ochelari.

───────

(210) M 2020 07631 (111)173583
(151) 23/10/2020
(732) CROWN FASHION

INTERNATIONAL SRL, STR.
MOSOAIA NR. 45A, SECTORUL 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SHARDORAY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
carton, parfumuri pentru automobile, parfumuri
de uz personal, parfumuri de uz industrial,
parfumuri de cameră sub formă de spray,
aromatizanți pentru parfumuri, substanțe
aromatizante pentru parfumuri, uleiuri naturale
pentru parfumuri, uleiuri pentru parfumuri și
esențe, baze pentru parfumuri de flori, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră.
14. Ceasuri, ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri electrice, ceasuri industriale, ceasuri
deșteptătoare, ceasuri solare, ceasuri digitale,
ceasuri automate, ceasuri de buzunar, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri cu brăţară,
ceasuri pentru scufundări, ceasuri de masă,
ceasuri de mână, ceasuri de birou, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri de mână cu aparate
GPS, ceasuri de mână din metale prețioase sau
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placate cu acestea, accesorii pentru ceasuri,
brăţări metalice pentru ceasuri, brăţări pentru
ceasuri de mână.
18. Piele brută sau semiprelucrată, piele
sintetică, piele sau imitație de piele, articole
din piele, șnururi de piele, împletituri din piele,
portofele din piele, tocuri din piele, materiale din
piele, săculeţi din piele, genți din piele sau din
imitație de piele, serviete din piele sau imitație
de piele, șireturi din piele, poșete din piele sau
imitație de piele, portmonee din piele sau imitație
de piele, curele din piele sau imitație de piele,
valize şi genți de voiaj din piele sau imitație de
piele, casete din piele sau din piele artificială,
port-carduri din piele, rucsacuri, mini-rucsacuri.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice,
lenjerie de pat, lenjerii de pat din material textil
neţesut, lenjerii de pat cu falduri, lenjerii de pat
cu volane, feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte, geci, jachete,
jerseuri, combinezoane, blănuri, pantaloni,
rochii, fuste, pulovere, cămăşi, costume, veste,
centuri, pardesie, furouri, sutiene, bikini, topuri,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), burtiere (lenjerie
de corp), bustiere, ciorapi, salopete, corsete,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), halate de
baie, costume de baie, halate (îmbrăcăminte),
cravate, indispensabili, jeanşi, denim, jerseuri
(îmbrăcăminte), lenjerie de corp, lenjerie intimă,
maiouri, paltoane, pijamale, sorturi, şosete,
îmbrăcăminte pentru nou-născuţi, îmbrăcăminte
pentru copii, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru bărbaţi, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte pentru dormit,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru sport, îmbrăcăminte din denim,
îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte din lână,
îmbrăcăminte de in, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte din piele sau din imitație de piele,
curele şi centuri din materiale textile, din piele
şi piele sintetică (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte de agrement, îmbrăcăminte cu
LED-uri încorporate, articole de îmbrăcăminte
pentru teatru, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte pentru
dans, articole de îmbrăcăminte confecționate
din blană, îmbrăcăminte pentru activități
de petrecere a timpului liber, articole de
îmbrăcăminte care conțin substanțe pentru
slăbit, articole de îmbrăcăminte pentru
călărie (altele decât pălăriile de călărie),
părți de îmbrăcăminte, mănuși, inclusiv cele

din piele sau blană, mănuși fără degete,
eșarfe, gulere de haină, jambiere pentru
genunchi, articole de încălțăminte, ghete,
cizme, papuci, sandale, saboți, pantofi, balerini,
botoşei, articole de încălțăminte din piele,
încălțăminte impermeabilă, încălţăminte pentru
călărit, încălțăminte de lucru, încălţăminte de
stradă, încălţăminte pentru sport, încălţăminte
pentru munte, încălţăminte pentru nou-
născuţi şi bebeluși, încălţăminte pentru
copii, încălţăminte pentru femei, încălţăminte
pentru bărbaţi, încălţăminte de ploaie,
încălţăminte pentru drumeții, încălţăminte de
plajă, încălţăminte din vinil, încălţăminte
pentru alpinism, încălţăminte pentru apă,
încălţăminte pentru timpul liber, curele pentru
încălţăminte, branţuri pentru încălţăminte,
şosete pentru încălţăminte, accesorii metalice
pentru încălţăminte, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, căciuli, șepci, viziere, pălării, bentițe
cu protecții pentru urechi, bonete, articole din
piele care servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
Yahsmagh-uri (eșarfe pentru acoperirea capului
purtate de bărbați arabi), articole care servesc la
acoperirea capului, pentru pescuit.
27. Covoare, mochete, carpete și preșuri,
materiale de covoare și covoare, covoare pentru
duș, covoare antiglisante, covoare de cauciuc,
covoare pentru ușă, covoare pentru hol, covoare
din piese combinate, covoare de lână lucrate
manual, carpete de blană.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, servicii de marketing,
publicitate și promovare, regruparea în avantajul
terților de parfumuri, parfumuri naturale,
parfumuri lichide, parfumuri solide, parfumuri
pentru carton, parfumuri pentru automobile,
parfumuri de uz personal, parfumuri de uz
industrial, parfumuri de cameră sub formă de
spray, aromatizanți pentru parfumuri, substanțe
aromatizante pentru parfumuri, uleiuri naturale
pentru parfumuri, uleiuri pentru parfumuri și
esențe, baze pentru parfumuri de flori, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră,
ceasuri, ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri electrice, ceasuri industriale, ceasuri
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deșteptătoare, ceasuri solare, ceasuri digitale,
ceasuri automate, ceasuri de buzunar, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri cu brăţară,
ceasuri pentru scufundări, ceasuri de masă,
ceasuri de mână, ceasuri de birou, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri de mână cu aparate
GPS, ceasuri de mână din metale prețioase sau
placate cu acestea, accesorii pentru ceasuri,
brăţări metalice pentru ceasuri, brăţări pentru
ceasuri de mână, piele brută sau semiprelucrată,
piele sintetică, piele sau imitație de piele, articole
din piele, șnururi de piele, împletituri din piele,
portofele din piele, tocuri din piele, materiale
din piele, săculeţi din piele, genți din piele
sau din imitație de piele, serviete din piele
sau imitație de piele, șireturi din piele, poșete
din piele sau imitație de piele, portmonee din
piele sau imitație de piele, curele din piele sau
imitație de piele, valize şi genți de voiaj din
piele sau imitație de piele, casete din piele
sau din piele artificială, port-carduri din piele,
rucsacuri, mini-rucsacuri, textile şi înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, lenjerie de pat, lenjerii de
pat din material textil neţesut, lenjerii de pat cu
falduri, lenjerii de pat cu volane, feţe de masă,
articole de îmbrăcăminte, geci, jachete, jerseuri,
combinezoane, blănuri, pantaloni, rochii, fuste,
pulovere, cămăşi, costume, veste, centuri,
pardesie, furouri, sutiene, bikini, topuri, body-
uri (articole de îmbrăcăminte), boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, ciorapi, salopete, corsete, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), halate de baie,
costume de baie, halate, cravate, indispensabili,
jeanşi, denim, jerseuri (îmbrăcăminte), lenjerie
de corp, lenjerie intimă, maiouri, paltoane,
pijamale, şorturi, şosete, îmbrăcăminte pentru
nou-născuţi, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru bărbaţi, îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte pentru dormit, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte de
in, articole de îmbrăcăminte termice, articole
de îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte din piele
sau din imitație de piele, curele şi centuri din
materiale textile, din piele şi piele sintetica
(îmbrăcăminte), , articole de îmbrăcăminte
de agrement, îmbrăcăminte cu LED-uri
încorporate, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte pentru dans, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,

îmbrăcăminte pentru activități de petrecere
a timpului liber, articole de îmbrăcăminte
care conțin substanțe pentru slăbit, articole
de îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), părți de îmbrăcăminte,
mănuși, inclusiv cele din piele sau blană, mănuși
fără degete, eșarfe, gulere de haina, jambiere
pentru genunchi, articole de încălțăminte, ghete,
cizme, papuci, sandale, saboți, pantofi, balerini,
botoşei, articole de încălţăminte din piele,
încălțăminte impermeabila, încălțăminte pentru
călărit, încălţăminte de lucru, încălţăminte de
stradă, încălţăminte pentru sport, încălţăminte
pentru munte, încălţăminte pentru nou-născuti si
bebeluși, încălţăminte pentru copii, încălţăminte
pentru femei, încălţăminte pentru bărbaţi,
încălţăminte de ploaie, încălţăminte pentru
drumeții, încălţăminte de plajă, încălţăminte din
vinil, încălţăminte pentru alpinism, încălţăminte
pentru apă, încălţăminte pentru timpul liber,
curele pentru încălţăminte, branţuri pentru
încălţăminte, şosete pentru încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte,

, dispozitive anti-alunecare pentru încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, căciuli, șepci,
viziere, pălării, bentițe cu protecții pentru
urechi, bonete, articole din piele care servesc
la acoperirea capului, articole termice pentru
acoperirea capului, articole cu cozoroace care
servesc la acoperirea capului, Yahsmagh-
uri (eșarfe pentru acoperirea capului purtate
de bărbați arabi), articole care servesc la
acoperirea capului pentru pescuit, covoare,
mochete, carpete și preșuri, materiale de
covoare și covoare, covoare pentru duș, covoare
antiglisante, covoare de cauciuc, covoare pentru
ușă, covoare pentru hol, covoare din piese
combinate, covoare de lână lucrate manual,
carpete de blană (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi teleshopping,
servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata şi servicii de vânzare online,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul şi ridicata, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
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alegerea bunurilor și serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2020 07632 (111)174161
(151) 23/10/2020
(732) OLIMP COMPANY SRL, STR.

REPUBLICII NR. 353, SAT
DRAGOMITRESTI DEAL, JUD.
ILFOV, DRAGOMIRESTI-VALE,
077095, ILFOV, ROMANIA

(540)

Jasmin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.05;
25.01.09; 26.04.18

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
362C), roşu (Pantone 185C), auriu
(Pantone 7562C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice

conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 07633 (111)174348
(151) 23/10/2020
(732) THE GRACE ROSES SRL,

STR. IZVORUL CRISULUI NR.
2-4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE GRACE ROSES

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 01.01.01;
01.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

26. Flori artificiale, coroane din flori artificiale.
31. Plante naturale, flori naturale, plante uscate
pentru decorare, ghirlande din flori naturale, flori
uscate pentru decorare, bulbi de flori pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
de flori și plante în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei piețe online pentru
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cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu flori naturale, flori artificiale,
aranjamente florale proaspete, aranjamente
florale uscate, buchete din flori naturale, buchete
din flori artificiale, buchete din flori uscate,
plante proaspete în ghiveci, flori proaspete
în ghiveci, articole de îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, bagaje, pungi, portofele, genţi, jucării,
jucării de pluș, ursuleți de pluş, vinuri, vinuri
spumante, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu invitații tipărite,
ornamente pentru pomul de Crăciun (cu
excepția articolelor de iluminat și a dulciurilor),
pălării din hârtie pentru petreceri, baloane,
lumânări, lumânări parfumate, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, preparate
pentru îngrijirea și curăţarea corpului, produse
cosmetice, parfumuri.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
producţie audio, video, multimedia şi fotografie,
servicii educative și de instruire.
44. Florării, aranjamentul florilor, închiriere de
flori, servicii de aranjament floral, confecționare
de coroane (artă florală), închiriere de
aranjamente florale, contractare de închiriere
de aranjamente florale, amenajare peisajistică,
servicii de horticultură și grădinărit, proiectare
(design) de grădini, design de grădină și
peisagistic.

───────

(210) M 2020 07634 (111)173706
(151) 23/10/2020
(732) STELAS CONSULTING SRL, STR.

GLADIOLELOR NR. 27, VILA D,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

STELAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Detergenţi, alţii decât cu utilizare în procesele
de fabricare şi în scopuri medicale.
7. Mașini și aparate de procesat și preparat
alimente și băuturi, mașini pentru prelucrarea
cărnii, mașini pentru prelucrarea fructelor,
mașini de prelucrare folosite în industria
alimentară, mașini de tăiat pâine, mașini
pentru frământat aluatul, mașini electrice pentru
divizarea aluatului, aparate pentru tragerea berii
sub presiune, mașini pentru fabrici de bere,
mașini pentru fabricarea de produse lactate,
centrifuge pentru lapte (mașini), mașini pentru
omogenizarea laptelui, mașini pentru filtrarea
laptelui, mașini pentru prepararea de pastă de
pește, mașini pentru mărunțirea peștelui uscat
(mașini pentru prepararea de kezuri-bushi),
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
aparate (electrice, de bucătărie) pentru felierea
alimentelor
8. Instrumente pentru sacrificarea și tranșarea
animalelor (ustensile manuale), cuțite de
bucătărie pentru felierea peștelui, cuțite pentru
curățat peşte.
9. Mănuși de uz industrial pentru protecție
împotriva vătămărilor, mănuși de protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor.
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11. Echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, mașini de
făcut pâine, de uz industrial, mașini de făcut
pâine, mașini de făcut pâine, de uz domestic,
aparate pentru afumarea alimentelor.
20. Mobilier din oțel, cărucioare pentru servit
cina (mobilier), mese cu blat tavă.
35. Consultanță în afaceri, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
furnizare de informaţii privind produsele din
indexuri baze de date, în care se poate
căuta, cu informaţii, inclusiv text, documente
electronice, baze de date, informaţii grafice
şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor de
calculator şi globale, regruparea în avantajul
terților (exceptând transportul lor) a detergenţilor,
mașinilor şi aparatelor de procesat şi preparat
alimente şi băuturi, mașinilor pentru prelucrarea
cărnii, mașinilor pentru prelucrarea fructelor,
mașinilor de prelucrare folosite în industria
alimentarăţ, a mașinilor pentru frământat aluatul,
maşinilor electrice pentru divizarea aluatului,
berii (aparatelor pentru tragerea berii sub
presiune), mașinilor pentru fabricile de bere
mașinilor pentru fabricarea de produse, lactate,
centrifuge pentru lapte (mașinilor), mașinilor
pentru omogenizarea laptelui, mașinilor pentru
filtrarea laptelui, mașinilor pentru prepararea de
pastă de pește, mașinilor pentru mărunțirea
peștelui uscat, mănușilor de uz industrial pentru
protecție împotriva vătămărilor, mănușilor de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
a echipamentelor de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, mașinilor
de făcut pâine, de uz industrial, mașinilor de făcut
pâine, mașinilor de făcut pâine, de uz domestic,
a mobilier din oțel, meselor cu blat tavă,
cărucioarelor (mobilierului), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
40. Afumarea peștelui, prelucrarea peștelui

───────

(210) M 2020 07636 (111)173707
(151) 23/10/2020
(732) CISCO TECHNOLOGY INC, 170

WEST TASMAN DRIVE, SAN
JOSE, 95134-1706, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

CISCO DNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software şi hardware de calculator, controlere
LAN fără fir, comutatoare fixe, comutatoare
modulare, comutatoare de reţea de calculatoare,
software şi hardware pentru gestionarea reţelei,
servere de reţea de calculatoare, extensoare
de reţea, adaptoare de reţea, software de
operare VPN (reţea privată virtuală), programe
de calculator pentru conectarea de la distanţă
la computere sau reţele de calculatoare,
software pentru computere şi dispozitive mobile
pentru securizarea accesului la distanţă prin
internet la reţelele de calculatoare private,
hardware de server pentru acces la reţea şi
software de operare, routere gateway sub formă
de hardware pentru controlul computerului,
platforme mobile de procesare şi operare,
constând din emiţătoare-receptoare de date,
reţele fără fir şi gateway-uri pentru colectarea
şi gestionarea datelor, hardware şi software
pentru computer pentru gestionarea punctelor
de acces fără fir, hardware pentru computer,
şi anume, dispozitive cu punct de acces
fără fir (WAP), software de calculator pentru
interconectarea, gestionarea, configurarea şi
operarea reţelelor de calculatoare, software
de operare pentru computer, software de
operare pentru router, comutator, hub şi
server de computer, software de calculator
pentru gestionarea şi operarea hardware-ului
computerului şi al comunicaţiilor, software de
gestionare şi securitate a reţelei de calculatoare,
şi anume, software pentru prioritizarea traficului,
control securizat al accesului, identificarea
utilizatorilor, criptare, gestionarea securităţii şi
prevenirea intruziunilor, hardware de calculator
cu funcţii de securitate a reţelei, inclusiv firewall-
uri, criptarea datelor şi/sau interoperabilitate cu
protocoalele de securitate a reţelei, software
de calculator pentru virtualizarea stocării
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datelor, analiza datelor şi securitatea datelor,
software de calculator, şi anume, software de
reţea pentru computer, software de calculator
pentru interconectare, monitorizare, gestionare,
control, analiza, securizare şi operare locală,
largă, reţele fără fir, centre de date şi
sisteme de telefonie, software de calculator
pentru operarea, întreţinerea, gestionarea şi
implementarea resurselor de cloud computing,
software de calculator pentru dezvoltarea,
implementarea şi gestionarea de sisteme şi
aplicaţii informatice, software de calculator
care oferă acces web la aplicaţii şi servicii
printr-un sistem de operare web sau o
interfaţă de portal, software de calculator pentru
dezvoltarea şi operarea reţelelor şi aplicaţiilor
de computere cloud, manuale de instrucţiuni
pentru computer înregistrate optic, electronic şi
magnetic nedescărcabil toate pentru utilizare
cu bunurile menţionate anterior, software de
calculator şi hardware pentru securitatea reţelei,
toate utilizate pentru detectarea şi prevenirea
intruziunilor în reţea şi a malware-ului şi pentru
controlul şi gestionarea accesului utilizatorilor
de reţea şi pentru aplicarea politicilor de reţea/
software de calculator şi hardware de securitate
a reţelei pentru monitorizarea, analiza sau
raportarea informaţiilor, datelor şi traficului din
reţea, software de calculator şi hardware de
securitate a reţelei pentru optimizarea resurselor
şi disponibilităţii sistemului de calculatoare.
Software şi hardware de calculator, controlere
LAN fără fir, comutatoare fixe, comutatoare
modulare, comutatoare de reţea de calculatoare,
software şi hardware pentru gestionarea reţelei,
servere de reţea de calculatoare, extensoare
de reţea, adaptoare de reţea, software de
operare VPN (reţea privată virtuală), programe
de calculator pentru conectarea de la distanţă
la computere sau reţele de calculatoare,
software pentru computere şi dispozitive mobile
pentru securizarea accesului la distanţă prin
internet la reţelele de calculatoare private,
hardware de server pentru acces la reţea şi
software de operare, routere gateway sub formă
de hardware pentru controlul computerului,
platforme mobile de procesare şi operare,
constând din emiţătoare-receptoare de date,
reţele fără fir şi gateway-uri pentru colectarea
şi gestionarea datelor, hardware şi software
pentru computer pentru gestionarea punctelor
de acces fără fir, hardware pentru computer,
şi anume, dispozitive cu punct de acces
fără fir (WAP), software de calculator pentru
interconectarea, gestionarea, configurarea şi
operarea reţelelor de calculatoare, software
de operare pentru computer, software de

operare pentru router, comutator, hub şi
server de computer, software de calculator
pentru gestionarea şi operarea hardware-ului
computerului şi al comunicaţiilor, software de
gestionare şi securitate a reţelei de calculatoare,
şi anume, software pentru prioritizarea traficului,
control securizat al accesului, identificarea
utilizatorilor, criptare, gestionarea securităţii şi
prevenirea intruziunilor, hardware de calculator
cu funcţii de securitate a reţelei, inclusiv firewall-
uri, criptarea datelor şi/sau interoperabilitate cu
protocoalele de securitate a reţelei, software
de calculator pentru virtualizarea stocării
datelor, analiza datelor şi securitatea datelor,
software de calculator, şi anume, software de
reţea pentru computer, software de calculator
pentru interconectare, monitorizare, gestionare,
control, analiza, securizare şi operare locală,
largă, reţele fără fir, centre de date şi
sisteme de telefonie, software de calculator
pentru operarea, întreţinerea, gestionarea şi
implementarea resurselor de cloud computing,
software de calculator pentru dezvoltarea,
implementarea şi gestionarea de sisteme şi
aplicaţii informatice, software de calculator
care oferă acces web la aplicaţii şi servicii
printr-un sistem de operare web sau o
interfaţă de portal, software de calculator pentru
dezvoltarea şi operarea reţelelor şi aplicaţiilor
de computere cloud, manuale de instrucţiuni
pentru computer înregistrate optic, electronic şi
magnetic nedescărcabil toate pentru utilizare
cu bunurile menţionate anterior, software de
calculator şi hardware pentru securitatea reţelei,
toate utilizate pentru detectarea şi prevenirea
intruziunilor în reţea şi a malware-ului şi pentru
controlul şi gestionarea accesului utilizatorilor
de reţea şi pentru aplicarea politicilor de reţea/
software de calculator şi hardware de securitate
a reţelei pentru monitorizarea, analiza sau
raportarea informaţiilor, datelor şi traficului din
reţea, software de calculator şi hardware de
securitate a reţelei pentru optimizarea resurselor
şi disponibilităţii sistemului de calculatoare.
42. Servicii de calculatoare, servicii de
consultanță în domeniul proiectării, selectării,
implementării, gestionării şi utilizării sistemelor
hardware şi software pentru terți, proiectare
de rețele informatice pentru terţi, servicii de
consultanţă în domeniul calculatoarelor, servicii
de asistență tehnică, şi anume, depanare sub
forma diagnosticării problemelor hardware şi
software ale computerului, servicii de asistență
tehnică în domeniul securității computerelor,
datelor, e-mailului, web- ului şi rețelei, şi
anume, monitorizarea sistemelor de reţea în
scopuri de securitate tehnică şi computerizată şi
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depanare sub forma diagnosticării problemelor
hardware şi software ale computerului,
servicii informatice, şi anume, detectarea,
blocarea şi eliminarea viruşilor şi amenințărilor
computerizate, criptarea şi autentificarea datelor,
prevenirea pierderii datelor, recuperarea datelor,
securizarea reţelelor şi detectarea, filtrarea,
analiza, gestionarea şi blocarea comunicațiilor
electronice, servicii software as a service -
SAAS), servicii de actualizare de software
pentru terți, furnizarea de servicii de aplicaţii
(ASP) şi anume, găzduirea aplicațiilor software
ale altora, servicii online, şi anume furnizarea
de informații prin rețele de calculatoare în
domeniile rețelei de calculatoare, reţelelor
de calculatoare, sistemelor de calculatoare,
securității computerelor şi a reţelelor şi cloud
computing, consultare tehnică şi cercetare
tehnică în domeniul proiectării reţelelor de
calculatoare şi a sistemelor de reţea şi cloud
computing, consultanță în domeniul proiectării
şi dezvoltării tehnologiilor de virtualizare pentru
întreprinderi şi întreprinderi, furnizarea utilizării
temporare a software-ului online care nu
poate fi descărcat, furnizarea de utilizare
temporară a software-ului online care nu poate
fi descărcat în domeniul comunicațiilor din
reţeaua de calculatoare, şi anume, software
pentru utilizarea în proiectarea, implementarea
şi operarea reţelelor de cloud computing,
furnizarea utilizării temporare a software-ului
online care nu poate fi descărcat pentru a
permite întreprinderilor de afaceri, centrelor de
date şi furnizorilor de servicii de telecomunicații
să implementeze, să gestioneze, să depaneze
să urmărească şi să actualizeze software şi
servicii de reţea, furnizarea de aplicații cu
software de interfață de programare a aplicațiilor
(API) pentru crearea de aplicații pentru utilizare
în operarea rețelei, gestionarea, configurarea,
optimizarea, monitorizarea, automatizarea şi
securitatea, servicii de securitate a computerelor,
şi anume, restricționarea accesului la şi de către
rețelele de calculatoare către şi de pe site-
urile şi media nedorite, furnizarea de informații
în domeniul reţelelor de calculatoare şi al
dezvoltării de software, servicii de consultanță
în tehnologia informației, servicii software (as a
service - SAAS) care oferă software de analiză
pentru afaceri şi rețele pentru gestionarea
reţelelor de calculatoare şi a reţelelor de
telecomunicații, furnizarea securității datelor,
monitorizarea performanței rețelei şi colectarea
şi analizarea datelor de utilizare a rețelei şi a
datelor despre activitatea clienților.

───────

(210) M 2020 07637 (111)174166
(151) 23/10/2020
(732) ORIZONT BUSINESS

INTELLIGENCE SRL, BD. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 29A, AFI
TECH PARK 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ZENOS

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.17;
16.01.17; 16.01.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive optice, amplificatori şi dispozitive
de corecţie, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare
hărţi, dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informaţiei, audio-vizuale,
multimedia şi fotografice, echipament pentru
scufundări, magneţi, materiale înregistrate,
aparate didactice, biocipuri, agende electronice
amplificatoare de control, amplificatoare
de distribuţie, aparate şi instrumente
multimedia, aparate de programare a timpului,
aparate de copiere, cabluri de semnal
pentru IT/AV şi telecomunicaţii, codificatoare,
decodoare, digitizatoare, dispozitive audio-
vizuale şi fotografice, echipamente de
procesare a semnalelor digitale, echipamente
de comunicare, echipamente din domeniul
tehnologiei informaţionale şi audiovizualului,
echipamente pentru colectarea de date,
organizatoare electronice, software, aplicaţii
software descărcabile, software antispyware
descărcabile, platforme de software colaborative
(software), pachete de software, hardware
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ethernet, hardware pentru calculator,
componente hardware cu memorie, componente
hardware pentru calculatoare, hardware pentru
realitate virtuală, calculatoare şi hardware de
calculator, chei hardware USB (adaptoare
de reţea fără fir), componente pentru VPN
(reţele private virtuale), componente hardware
pentru wan (reţea zonă extinsă), dispozitive
cu memorie tampon ( hardware de calculator),
diverse software pentru dispozitive electronice
care permit hardware-ului de calculator şi
dispozitivelor electronice să comunice unele
cu altele, hardware conectabil prin magistrală
serială universală (USB), hardware de calculator
folosit la ingineria de software asistată de
calculator, hardware de calculator pentru
direcţionarea semnalelor audio, video şi digitale,
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio şi video, hardware de
calculator pentru accesare şi transmisie de
date la distanţă, hardware pentru lan (reţea
locală de operare), hardware pentru reţele
de calculatoare, suporturi de montare pentru
hardware de calculatoare, firmware descărcabil,
software de sistem şi de suport de sistem
şi firmware, software pentru firewall-uri pentru
calculatoare, aplicaţii descărcabile de birou
şi de întreprindere, aplicaţii de calculator
descărcabile educative, aplicaţii de calculator
descărcabile pentru comenzi auto, aplicaţii
mobile, aplicaţii maşină-maşină (M2M), aplicaţii
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicaţii mobile care pot fi descărcate
destinate utilizării cu dispozitive de calculator
portabile, aplicaţii mobile descărcabile pentru
gestionarea de date, aplicaţii descărcabile
pentru fluxul de lucru, aplicaţii descărcabile
pentru circuite specifice integrate, procesoare
pentru aplicaţii, aplicaţii descărcabile software
pentru roboţi descărcabile, aplicaţii software
pentru web descărcabile, aplicaţii software
pentru dispozitive fără fir, aplicaţii software de
tipul business intelligence, aplicaţii software de
calculator, descărcabile, aplicaţii descărcabile
pentru recuperarea de informaţii, software de
aplicaţii de calculator, software de aplicaţii pentru
calculatoare personale pentru sistemele de
control al documentelor, software de calculator
folosit ca interfaţă de programare a aplicaţiilor
(API), software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date, software pentru
dezvoltare de aplicaţii, software pentru servere
de aplicaţii, software de comunicare, reţelizare
şi reţele sociale, servere pentru găzduirea site-
urilor web, unităţi de stocare (SSD), stocare în
reţea (NAS), publicaţii electronice descărcabile,
software pentru optimizarea motoarelor de

căutare, publicaţii electronice înregistrate pe
suport computerizat.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare de afaceri, asistență
comercială privind crearea de întreprinderi
comerciale, servicii de relocare pentru
afaceri, asistență comercială în managementul
afacerilor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de consultanță în afaceri, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, servicii de afișaj, campanii de marketing,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing furnizate prin
intermediul rețelelor digitale, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, studii privind imaginea
companiei, servicii de comenzi online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicaţii,
administrarea vânzărilor, analiză de preț,
comandă computerizată de stoc, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, pregătire de
publicații publicitare, optimizarea motoarelor de
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căutare, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, organizarea și coordonarea de
licitații, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
41. Servicii de scriere pentru bloguri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
consultanță editorială, furnizare de publicații
on-line nedescărcabile, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, publicare
de cărți, publicare de broșuri, publicare de
afișe, tehnoredactare computerizată electronică,
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de materiale educative,
publicare de manuale de instruire, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de periodice și
cărți în format electronic, servicii de publicare
on-line, servicii de publicare electronică,
cursuri de formare, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri educaționale, organizare de evenimente
recreative, coordonare de evenimente
educative, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de simpozioane, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de colocvii, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
ateliere de lucru (instruire), producția de
muzică, producția de spectacole în direct,
producția de emisiuni radiofonice, producția
de filme cinematografice, instruire, instruire
asistată pe calculator, instruire în întreținerea
calculatoarelor, instruire în inginerie electrică,
servicii de instruire în vânzări, instruire în

operarea sistemelor software, instruire în
domeniul administrării afacerilor, coordonare
de cursuri de instruire, instruire în domeniul
operării sistemelor informatizate, transfer de
know-how (instruire), instruire în proiectarea
de sisteme software, instruire în domeniul
reparării de calculatoare, instruire în domeniul
operării circuitelor integrate, instruire în domeniul
proiectării de calculatoare, editare de publicații
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale și publicații tipărite, împrumut de
cărți și publicații periodice, furnizare de
publicații electronice altele decât cele publicitare,
publicare de publicații periodice, cursuri
educaționale referitoare la automatizare.
42. Servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității,
actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor web
pentru terți, administrare de servere, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare în domeniul tehnologiei informației,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
sisteme computerizate, creare de platforme
informatice pentru terți, consultanță cu privire
la securitatea pe internet, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, consultanță
în domeniul hardware-ului de calculator,
consiliere și consultanță privind aplicațiile pentru
rețele de calculatoare, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, proiectare,
creare și programare de pagini web, întreținere
de software de prelucrare a datelor, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, managementul proiectelor it,
inginerie informatică, închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), proiectare și
dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea
de date, securitate, protecție și reconstituire
IT, servicii de securitate a datelor paravane
de protecție (firewall), software ca serviciu
(SAAS), platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
platformă ca serviciu (PAAS), design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, consultanță în materie de design web,
dezvoltare și proiectare de suporturi digitale
pentru sunet și imagine, remedierea problemelor
la software de calculator (suport tehnic),
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întreținere, reparații și actualizare de software,
control de calitate pentru servicii, consultanță
privind asigurarea calității, testare de hardware
de calculator, închirierea de hardware de
calculator, configurare de hardware de calculator
folosind software, cercetare privind dezvoltarea
de hardware de calculator, consultanță în
materie de hardware de calculator, găzduire de
server, găzduire de portaluri web, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de conţinut digital,
găzduire de platforme pe internet, serviciu privat
de furnizare de găzduire cloud, serviciu public
de furnizare de găzduire cloud, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-
uri web, stocare de date, servicii de design de
brand, localizare și marcare a amplasamentelor
conductelor, cablurilor sau firelor din rețelele
subterane ale serviciilor de utilități publice,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale
și bloguri online, furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale
și bloguri personale online, implementarea
de programe de calculator în rețele,
cercetare privind automatizarea computerizată a
proceselor administrative, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la automatizarea
computerizată a proceselor industriale.

───────

(210) M 2020 07638 (111)174183
(151) 23/10/2020
(732) RALUCA-IOANA VORNICEL,

CALEA GIULEŞTI, NR.29, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060275, ROMANIA
ANA DUMITRESCU, STR.
BISERICA AMZEI, NR. 25, ET.4,
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010392, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD
CAROL NR. 5, SC. B, AP.5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MOVEMENT STUDIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24
(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități sportive, activități sportive și de
recreere, pregătire cu privire la activități sportive,
furnizarea de instruire, instruire în gimnastică,
instruire în domeniul antrenamentelor, instruire
pentru menținerea condiției fizice, instruire în
pilates, instruire pentru antrenamentul în circuit,
instruire în materie de educație fizică, furnizare
de cursuri de instruire online, servicii de
instruire pentru menținerea formei fizice, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
cursuri de instruire privind menținerea formei
fizice, organizare și coordonare de demonstrații
în scopuri de instruire, antrenament sportiv,
activități sportive, sport și fitness, servicii de
educație sportivă, servicii sportive și de fitness,
furnizare de servicii de săli și cluburi de sport.

───────
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(210) M 2020 07645 (111)173708
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CĂLĂRAŞI, NR.172, BL.57,
ET.3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL, P-
ŢA CHARLES DE GAULLE NR.15,
CLĂDIREA CHARLES DE GAULLE,
ET.3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DERMACORT SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice in
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, preparate
pe bază de vitamine, minerale, tablete de
uz farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07646 (111)173709
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, STR.

CALEA CĂLĂRAŞI, NR. 172, BL.57,
ET.3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET.2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CALMO-CARB
SLAVIA PHARM

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice in
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, preparate
pe bază de vitamine, minerale, tablete de
uz farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────
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(210) M 2020 07647 (111)173568
(151) 23/10/2020
(732) AGIL CURIER S.R.L., STR.

ISLAZ NR.2, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Agil Curier

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.15.09; 24.15.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru închis (R26
G84 B147), albastru deschis (R87
G164 B218), roşu (R237 G50 B55),
albastru cenuşiu (R175 G198 B231)64,
B218

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
dozatoare de bandă adezivă (rechizite de birou),
benzi adezive pentru papetărie sau de uz casnic,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, bannere din hârtie, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, fanioane din hârtie,
hârtie carbon, cataloage, suporturi de pahare din
hârtie, protecţii de birou, diagrame, laminatoare
de documente pentru birou, protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, prosoape din hârtie pentru faţă, dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie/învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi

publicitari, mape pentru hârtii/dosare din plastic
pentru hârtii, bibliorafturi pentru manipularea
foilor detaşabile/bibliorafturi cu inele, reviste
(publicaţii periodice), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), buletine informative (tipărite), agende
(tipărite), rechizite de birou, cu excepţia mobile,
materiale de ambalat fabricate din amidon,
ambalaje (amortizare, umplutură) materiale din
hârtie sau carton, materiale de căptuşire din
hârtie sau carton/umplutură din hârtie sau carton,
carnete de notiţe (papetărie), broşuri, funde de
hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie pentru
utilizare în sterilizarea instrumentelor medicale,
hârtie pentru canapelele de examinare medical,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat
sau ambalat, rolă de folie din plastic, extensibilă,
pentru paletizare, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, cărţi de scris sau de colorant, materiale
de scris.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, genţi pentru
sporturi, genţi de plajă, etuiuri pentru cărţile de
vizită, dosare de conferinţă/mape de conferinţă,
portofele, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), rucsacuri/genţi de
spate, ghiozdane şcolare/genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, seturi de voiaj (din piele),
huse de umbrele, genţi de cosmetice, nedotate,
sacoşe de cumpărături cu roţi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale.
38. Servicii de telecomunicaţii, trimiterea de
mesaje, transmiterea e-mailurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, livrarea
ziarelor/livrarea de ziare, depozitarea fizică a
datelor sau documentelor stocate electronic,
furnizarea de informaţii cu privire la
serviciile de depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, furnizarea de informaţii
despre transport, umplerea bancomatelor cu
numerar, servicii de şoferie, colectarea de
bunuri reciclabile (transport), distribuirea de
energie, rezervări de transport, închirierea de
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depozite, închirierea de maşini, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, cărăuşie, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor,
livrarea bunurilor prin comandă poştală, livrarea
de flori, servicii de transportator (expeditor) de
mărfuri, livrarea de mesaje, ambalarea bunurilor,
livrarea de colete, operaţiuni de încărcare-
descărcare, logistica transporturilor, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am.))/servicii de
agenţie de transport, împachetarea bunurilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
transfer de know-how (instruire).

───────

(210) M 2020 07648 (111)173710
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, STR.

CALEA CĂLĂRAŞI NR. 172, BL.
57, ET.3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, STR.
POVERNEI NUMARUL 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KETODERM SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice in
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,

produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, preparate
pe bază de vitamine, minerale, tablete de
uz farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07649 (111)173711
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, STR.

CALEA CĂLĂRAŞI, NR. 172, BL.
57, ET.3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, STR.
POVERNEI NUMARUL 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TROXSAL SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5.  Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de uz
dermatologic, preparate
farmaceutice in scop dermatologic, substanțe
farmaceutice dermatologice, preparate chimice
de uz farmaceutic, preparate farmaceutice
pentru uz uman, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți analgezice,
preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți antiinflamatoare, produse și preparate
farmaceutice pentru prevenirea umflării
picioarelor, preparate farmaceutice pentru
tratarea
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afecțiunilor reumatice, suplimente alimentare de
uz medical, suplimente alimentare medicinale,
preparate pe bază de vitamine, minerale, tablete
de uz farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07650 (111)173712
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ASPAVIT SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice în
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, preparate pe bază
de vitamine, minerale, tablete de uz
farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,

unguente medicinale, produse farmaceutice și
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07651 (111)173713
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CAPSALGIN SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Alifii de uz cosmetic, alifii, unguente
(nemedicinale), produse astringente de uz
cosmetic, balsamuri de buze cu procție
solară (cosmetice), balsamuri pentru piele
(nemedicinale), concentrate hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice, preparate
cosmetice de îngrijire a frumuseții, preparate
cosmetice nemedicinale, cosmetice pentru buze,
cremă cosmetică pentru mâini, cremă cosmetică
pentru piele, cremă pentru față care nu este
medicinală, creme cosmetice pentru față și corp,
creme cosmetice pentru piele uscată, creme
de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru uz
medical, creme hidratante pentru piele (produse
cosmetice), creme hrănitoare de uz cosmetic,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme
și geluri nemedicamentoase pentru picioare,
creme tonifiante (produse cosmetice), geluri de
corp, geluri de masaj, altele decât cele de uz
medicinal, geluri hidratante (produse cosmetice),
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
balsamuri nemedicinale pentru picioare produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse și preparate nemedicinale pentru
prevenirea umflării picioarelor, unguente de uz
cosmetic.

───────
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(210) M 2020 07652 (111)174165
(151) 23/10/2020
(732) HIGHERSELF SRL, STR. VASILE

VOICULESCU NR. 6, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Higher Self

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.20; 05.05.21; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
albastru închis, albastru deschis,
galben, alb, roșu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, asistență medicală pentru animale,
servicii de îngrijire a animalelor, aplicare
de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, artă corporală,
saloane de coafură, consiliere cu privire la
produse cosmetice, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de epilat
cu ceară, servicii de eliminarea celulitei,
servicii de electroliză cosmetică, asistență
medicală la domiciliu, asistarea persoanelor
în vederea renunțării la fumat, servicii de
acupunctură, chiropractică, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță în nutriție,
asistență sanitară în legătură cu terapia
de relaxare, fizioterapie, controale medicale,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
cu pietre calde, hipnoterapie, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
recomandări în materie de alergii, reabilitarea
pacienților în urma abuzului de substanțe,
reabilitare fizică, planificare de programe
de scădere în greutate, pilates terapeutic,
orientare dietetică și nutrițională, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
reflexologie, servicii clinice homeopatice, servicii

de aromaterapie, servicii de baie termală pentru
sănătate, servicii de crioterapie, servicii de
fizioterapie, servicii de drenaj limfatic, servicii
de dietetică, servicii de îngrijire mentală, servicii
de terapie, servicii de meditație, servicii de
masaj la picioare, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii farmaceutice, tratamente terapeutice
pentru față, tratamente terapeutice pentru corp,
servicii de teste de condiție fizică, asistență
medicală, consultații medicale, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, asistență psihologică, consiliere
psihologică, consultații psihiatrice, servicii de
psihologie, psihiatrie, psihoterapie, consiliere
medicală în legătură cu stresul, masaj în
domeniul sporturilor, informații referitoare la
masaj, asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, terapie logopedă, terapie prin artă,
terapie asistată de animale, servicii de terapie
luminoasă, terapie cu unde de șoc, servicii
de terapie cu ventuze, servicii de terapie a
insomniei, furnizare de centre de recuperare
fizică, servicii medicale.

───────

(210) M 2020 07653 (111)174271
(151) 23/10/2020
(732) CALIN COMPANY JUNIOR SRL,

B-DUL DACIA NR. 14, BL. SB 3, ET.
5, AP. 17, CAM. 2, JUD. IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, BDUL
CAROL I, CORP A, ETAJ 1, BIROU
107, JUD. IASI, IASI, 700605, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ghemotoc ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 21.01.25;
18.05.01; 18.05.05; 22.01.25; 29.01.15
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(591) Culori revendicate:roșu, albastru, violet,
verde, albastru , galben, mov, maro,
roz, portocaliu, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

18. Genţi pentru camping, genţi, genţi de
plajă, îmbrăcăminte pentru animale, huse
de îmbrăcăminte pentru călătorie, genţi de
mână, plase pentru cumpărături, umbrele de
soare, portofele, port-bebe, poşete, rucsacuri
rigide (ghiozdane japoneze pentru şcoală),
hamuri pentru ghidarea copiilor, rucsacuri/
genţi de spate, ghiozdane şcolare/genţi pentru
şcoală, rucsac cu chingi pentru transportul
bebeluşilor, marsupii pentru transportul copiilor,
geamantane, geamantane cu roţi, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele).
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile/pneumatice, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
coşuri pentru copii/leagăne, articole pentru pat,
cu excepţia lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru
animalele de gospodărie, paturi, cufere de
depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, perne
de sprijin, suporturi pentru cărţi (mobilă),
dulapuri pentru cărţi, cutii din lemn sau
plastic, bare de protecţie pentru pătuţurile de
copii, altele decât lenjeria de pat, cutii pentru
jucării, agăţători pentru haine/agăţători pentru
îmbrăcăminte, cârlige de agăţat, nemetalice/
cârlige, nemetalice, pentru suporturile de haine,
cuiere, pătuţuri pentru copii, huse pentru
îmbrăcăminte (garderobă), perne (de sprijinit,
de divan), cărucioare de servit cina (mobilă),
suporturi de prezentare, opritoare pentru uşi,
nu din metal sau din cauciuc, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, scaune înalte
pentru bebeluşi, paturi hidrostatice, nu cele
pentru scopuri medicale / paturi cu apă,
nu cele pentru scopuri medicale, brăţări de
identificare, nemetalice, premergătoare, obiecte
publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, landouri moses, cuibare/căsuţe
pentru animalele de gospodărie, cuibare/căsuţe,
perne pentru animalele de companie, rame
pentru tablouri, perne (de dormit), ţarcuri de
joacă pentru bebeluşi, mobilier şcolar, ecrane
de protecţie pentru şeminee (mobilă), ecrane
de protecţie (mobilă), scaune/bănci (scaune),

covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
scaune cu trepte, nemetalice, cărucioare
de servit ceaiul, cărucioare (mobilă), mese
pentru calculatoare (mobilă)/mese cu rotile
pentru calculatoare (mobilă), platforme pentru
schimbarea bebeluşilor montate în perete,
dulapuri de haine, clopoţei de vânt (decoraţiuni),
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic.
25. Ghete, şorţuri (îmbrăcăminte), pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie,
halate de baie, căşti de baie, slipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din
hârtie, bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie,
şaluri cu pene (articole de îmbrăcăminte de
pus la gât), sutiene, şepci (articole pentru
acoperirea capului), articole de îmbrăcăminte
pentru gimnastică, paltoane, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarbă esparto(espadrile),
încălţăminte, mănuşi (îmbrăcăminte), pantofi
pentru gimnastică, cizmuliţe, pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, jachete (îmbrăcăminte), chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare
(îmbrăcăminte), costume de bal mascat, mănuşi
cu un deget, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, pijamale, sandale, pantofi,
cămăşi cu mânecă scurtă, furouri (lenjerie de
corp), pantofi de sport.
28. Saltea de joacă pentru bebeluși, jocuri de
table, genți special concepute pentru schiuri
şi plăci de surf, tunuri de aruncat mingi,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri,
jocuri pe tablă, blocuri de construcţie (jucării),
jocuri de construcţie, plase pentru fluturi, capse
pentru pistoale (jucării), măşti de carnaval,
jocuri de şah, table de şah, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, discuri pentru
sporturi, păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
discuri zburătoare (jucării), jocuri, aparate pentru
jocuri, puzzle-uri, manşe de comandă pentru
jocurile video, caleidoscoape, mosoare pentru
zmeie, zmeie, mah-jong, bile de sticlă pentru
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jocuri, măşti (obiecte de divertisment), păpuşi
matrioska, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, pachinko, plăci de padelă,
jocuri de societate, tuburi de confeti pentru
petreceri (articole cu caractere de noutate
pentru petreceri), capse cu percuţie (jucării),
piñatas, baloane pentru joacă, mingi/bile de
joacă, cărţi de joc, jucării de plus, jucării de
pluş cu păturică ataşată, jocuri portabile cu
ecrane cu cristale lichide, jocuri portabile şi
jucării cu funcţii de telecomunicaţii integrate,
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, păpuşi marionete, quoits,
zornăitoare (obiecte de divertisment), vehicule
de jucărie cu telecomandă, jocuri cu inele,
căluţi balansoar, patine cu rotile, machete
de vehicule la scară, seturi de machete la
scară (jucării), scutere (jucării), popice (jocuri),
topogane (obiecte de divertisment), bule de
săpun (jucării), titirezi (jucării), jucării umplute,
piscine (articole de joacă), saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, ursuleţi de plus, măşti
de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu aer
de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri, maşini
de jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetic, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,

servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi: demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, publicitate cu plata per click,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziționarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
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publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informațiilor în register, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.
41. Antrenare(instruire), organizarea și
susținerea conferințelor, distribuție de filme
transfer de know-how (intruire), regizarea de
filme altele decât publicitare, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, producții de film,
altele decât producții publicitare, furnizarea
de filme, nedescarcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea de excursii cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
și fitness), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), fotografie, instruire practică
(demonstrații), prezentarea prestațiilor live,
publicarea de texte altele decât textele de
publicitate, publicarea cărților, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităților
de recreere, picturi pe față, educație religioasă,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de echipament sportiv cu excepția
vehiculelor, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, servicii de agenție de bilete
(divertisment), închirerea de jucării, meditații,
ghidare vocațională (consiliere educațională sau
de instruire), organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât
cele publicitare.

───────

(210) M 2020 07655 (111)173714
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 06,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

01 HEPAVEN slavia pharm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, mov, roșu,
roz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Alifii de uz cosmetic, alifii, unguente
(nemedicinale), produse astringente de uz
cosmetic, balsamuri de buze cu procție
solară (cosmetice), balsamuri pentru piele
(nemedicinale), concentrate hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, cosmetice nemedicinale,
cosmetice pentru buze, cremă cosmetică pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, cremă
pentru față care nu este medicinală, creme
cosmetice pentru față și corp, creme cosmetice
pentru piele uscată, creme de îngrijire a pielii,
altele decât cele pentru uz medical, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme,
loțiuni și geluri hidratante, creme si geluri
nemedicamentoase pentru picioare, creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri de corp,
geluri de masaj, altele decât cele de uz
medicinal, geluri hidratante (produse cosmetice),
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
balsamuri nemedicinale pentru picioare produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse și preparate nemedicinale pentru
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prevenirea umflării picioarelor, unguente de uz
cosmetic.

───────

(210) M 2020 07656 (111)174216
(151) 23/10/2020
(732) KEMCRISTAL S.R.L., STR.

MUNCII NR. 51, JUD. CALARASI,
FUNDULEA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KEMFERAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, cloruri, cloruri de
metal, produse chimice pentru purificarea apei,
substanțe pentru tratarea apei, soluții pentru
tratarea apei, preparate pentru tratarea apei,
compoziții chimice utilizate pentru tratarea apei.

───────

(210) M 2020 07657 (111)173715
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Scobusal slavia pharm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.16; 02.01.23; 19.13.21; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, galben,
albastru, verde, alb, roșu (Pantone 185
C), gri, roz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice în
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
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farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, preparate pe bază
de vitamine, minerale, tablete de uz
farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice și
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07658 (111)173716
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, STR.
POVERNEI NUMARUL 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Diclosal slavia pharm

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 02.07.01;
26.11.02; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice în
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu

proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, preparate
pe bază de vitamine, minerale, tablete de
uz farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice și
medicamente pentru tractul-digestiv

───────

(210) M 2020 07659 (111)174218
(151) 23/10/2020
(732) FAGIA S.R.L., SAT MALAIA NR.

419, JUDEȚUL VÂLCEA, COM.
MALAIA, VALCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FAGIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, construcții transportabile, nu din
metal, plăci de lemn, plăci din lemn, plăci
de lemn pentru construcție, plăci de lemn
pentru podele, cherestea modelată, cherestea
brută, cherestea pentru structuri, panouri din
cherestea, cherestea pentru construcții, plăci din
particule de cherestea, produse de tâmplărie
din cherestea utilizate în construcții, panouri
din lemn, panouri din fibră lemnoasă, panouri
acustice din lemn pentru pereți, panouri
de construcții realizate din lemn și rășini
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hidroizolante, uși din lemn, tocuri din lemn pentru
uși, uși confecționate din lemn pentru clădiri.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, mobilier din lemn, panouri de lemn
pentru mobilier, panouri decorative din lemn
(mobilier), uși din lemn pentru mobilier, uși
prefabricate din lemn pentru mobilier, panouri
despărțitoare din lemn pentru mobilier, scări din
lemn, scări fabricate din lemn, scări pliabile
confecționate din lemn.
22. Rumeguș de lemn.
31. Copaci și produse forestiere, produse
forestiere brute, produse forestiere brute și
neprocesate, culturi agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere brute și
neprocesate.
39. Transport de marfă, transport terestru de
marfă, depozitare de marfă după transport,
depozitare anterioară tranzitului de marfă,
depozitare de marfă înainte de transport, servicii
de transport de marfă, servicii de transport rutier
de marfă, transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
40. Servicii privind tăierea și prelucrarea
lemnului.
41. Activități sportive, organizarea turneelor
sportive, furnizarea instalațiilor sportive,
exploatarea instalațiilor sportive, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, organizarea de
competiții sportive, organizarea de evenimente
sportive, coordonare de evenimente sportive,
exploatare de locații sportive, activități sportive
și culturale, activități sportive și de recreere,
închiriere de echipamente pentru evenimente
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, pregătire cu privire la activități sportive,
furnizare de informații despre activități sportive,
furnizare de baze sportive pentru schi, servicii
educative, de divertisment și sportive, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, pregătire în schiere
(instruire), închiriere de echipamente de schi,
furnizarea de pârtii de schi, servicii de recreere
legate de practicarea schiului.
43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de snack-
baruri, servicii de localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate

consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2020 07660 (111)174168
(151) 23/10/2020
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VISINILOR NR. 2, JUDEȚUL SIBIU,
CISNADIE, SIBIU, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Benice

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Pulsometre, aparate pentru vibromasaj,
aparate cu vibrații pentru masaj, aparate de
masaj, aparate de masaj acționate electric,
dispozitive pentru masajul corporal, aspiratoare
nazale, centuri abdominale, pompe de sân,
biberoane, protecții pentru biberoane, sticle
pentru biberoane, recipiente pentru biberoane,
dispozive de închidere pentru biberoane, suzete
și tetine pentru bebeluși, centuri pentru gravide,
jucării erotice, instrumente ajutătoare pentru sex,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
dispozitive pentru mobilitate, echipament pentru
exerciții fizice, scaune pentru necesități, aparate
pentru utilizare de către pacienți cu colostomie,
instrumente de masaj manual, aparate și
instrumente medicale și veterinare, termometre
de uz medical.

───────
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(210) M 2020 07661 (111)173717
(151) 23/10/2020
(732) CONSTANTIN-CIPRIAN DABIJA,

STR. ANTON SÎRBU NR. 57,
JUDEȚUL VASLUI, HUŞI, VASLUI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

R REGALLIA

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, table de scris, schiţe, planuri, suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane
din hârtie, calendare (tipărite), carton pentru
ambalat, tuburi din carton, carduri, cartele
nemagnetice, cataloage, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai
multe culori), suporturi de pahare din hârtie,
benzi desenate, culegare, pungi conice din

hârtie, coperţi (papetărie), învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecţii
din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
blocuri de desen, instrumente pentru desen,
seturi pentru desen, peniţe pentru desen, rigle
pentru desen, plăci de gravură, gravuri, plicuri
(papetărie), gravuri obţinute prin acvaforte,
prosoape din hârtie pentru faţă, figurine din
papier mâché (pastă de hârtie), statuete din
papier mâché (pastă de hârtie), dosare (rechizite
de birou), materiale filtrante din hârtie, steguleţe
din hârtie, învelitori pentru ghivecele de flori
din hârtie, învelitori din hârtie pentru ghivecele
de flori, fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii,
dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, stilouri cu cerneală, saci de gunoi din
hârtie sau plastic, hărţi geografice, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), şerveţele din hârtie, cutii
de pălării din carton, folii din hârtie sau
plastic cu control al umidităţii, pentru ambalarea
produselor alimentare, etichete din hârtie sau
carton, registre (cărţi), litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile, bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale
(ghiduri), ghiduri (manuale), suporturi pentru
paharele de bere, felicitări muzicale (tipărite),
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, agende, ambalare
(amortizare, umplutură) materiale din hârtie
sau carton, materiale de căptuşire din hârtie
sau carton, umplutură din hârtie sau carton,
carnete de notiţe [papetărie], suporturi pentru
pagini, tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, hârtie, hârtie pentru dispozitivele de
înregistrat, foi de hârtie (papetărie), filtre din
hârtie pentru cafea, șabloane pentru decorarea
alimentelor și a băuturilor, ecusoane cu nume
(articole de birou), prosoape de hârtie utilizate la
curățenie, penare, cutii pentru stilouri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat
sau ambalat, rolă de folie din plastic, extensibilă,
pentru paletizare, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit), bicarbonat de
sodiu pentru gătit (sodă alimentară), făină de
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orz, mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi, fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), hrişcă, procesată, făină
de hrişcă, bulgur, chifle dulci, burritos (lipie
umplută), pudră de tort, cocă de tort, aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi,
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, capere, caramele
(dulciuri), caramele (bomboane), sare cu ţelină,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază
de muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, altele decât uleiurile esențiale, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie, produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi şi prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele, feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare), orez
preparat învelit în alge marine, ghimbir pudră,

turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, aditivi pe bază
de gluten pentru uz culinar, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, halva,
glazură pentru şuncă, batoane de cereale bogate
în proteine, miere, sandvişuri hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, gheaţă,
naturală sau artificială, gheaţă pentru băuturile
răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele medicinale,
orez instant, ketchup (sos), ferment, seminţe de
in pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de cartofi,
dropsuri (produse de cofetărie), pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată, făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis, clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate),
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
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(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas
non-alcoolic, limonade, băuturi non-alcoolice
din fructe uscate, shandy, preparate pentru
fabricarea lichiorurilor non-alcoolice, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală [băuturi], must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de
masă, suc de roşii (băutură), sucuri de legume
(băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu hârtie și carton, servicii de comerţ cu articole
de papetărie și accesorii educative, servicii de
comerţ cu materiale pentru filtrare din hârtie,
servicii de comerţ cu produse de imprimerie,
servicii de comerţ cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de comerţ cu sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din

hârtie, carton sau plastic, servicii de comerţ cu
alimente semipreparate și snack-uri, servicii de
comerţ cu cafea şi băuturi pe bază de cafea,
servicii de comerţ cu cacao şi băuturi pe bază
de cacao, servicii de comerţ cu ceai şi băuturi
pe bază de ceai, servicii de comerţ cu înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de comerţ cu
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii
de comerţ cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii
de comerţ cu semințe procesate, amidon și
produsele acestora și drojdie, servicii de comerţ
cu produse de cofetărie, servicii de comerţ
cu preparate alimentare, servicii de comerţ cu
biscuiţi şi fursecuri, servicii de comerţ cu pâine
şi produse de panificaţie, servicii de comerţ
cu produse de patiserie, servicii de comerţ
cu torturi şi prăjituri, servicii de comerţ cu
ciocolată, servicii de comerţ cu deserturi, servicii
de comerţ cu preparate coapte, servicii de
comerţ cu dulciuri, servicii de comerţ cu bere și
produse de bere, servicii de comerţ cu preparate
pentru fabricarea băuturilor, servicii de comerţ
cu băuturi nealcoolice, servicii de comerţ cu
cidru, nealcoolic, servicii de comerţ cu cocktail-
uri, nealcoolice, servicii de comerţ cu băuturi
energizante, servicii de comerţ cu sucuri de
fructe, servicii de comerţ cu suc de fructe, servicii
de comerţ cu nectaruri de fructe, nealcoolice,
servicii de comerţ cu bere de ghimbir, servicii
de comerţ cu must de struguri, nefermentat,
servicii de comerţ cu băuturi izotonice, servicii
de comerţ cu limonade, servicii de comerţ cu
apă lithia (bogată în litiu), servicii de comerţ
cu apă minerală (băuturi), servicii de comerţ cu
must, servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice
pe bază de suc de fructe, servicii de comerţ cu
băuturi nealcoolice pe bază de miere, servicii
de comerţ cu băuturi nealcoolice aromatizate cu
cafea, servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, servicii de comerţ cu
băuturi sportive bogate în proteine, servicii de
comerţ cu băuturi pe bază de orez, altele decât
substituenţii de lapte, servicii de comerţ cu sifon,
servicii de comerţ cu şerbeturi (băuturi), servicii
de comerţ cu sorbeturi (băuturi), servicii de
comerţ cu smoothie-uri, servicii de comerţ cu
apă carbogazoasă, servicii de comerţ cu băuturi
răcoritoare, servicii de comerţ cu siropuri pentru
băuturi, servicii de comerţ cu siropuri pentru
limonadă, servicii de comerţ cu ape de masă,
servicii de comerţ cu suc de roşii (băutură),
servicii de comerţ cu sucuri de legume (băuturi),
servicii de comerţ cu ape (băuturi), servicii de
comerţ cu băuturi din zer, servicii de comerţ
cu materiale educative, servicii de comerţ în
legătură cu software şi aplicaţii software.
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39. Închirierea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, servicii de îmbuteliere,
transportul cu autobuzul, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, parcarea
de maşini, servicii de folosire în comun
a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, servicii de folosire în comun
a autovehiculelor, cărăuşie, servicii de şoferie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
organizarea de croaziere, livrarea bunurilor,
livrarea ziarelor, livrarea de ziare, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, închirierea
de vitrine de vin electrice, însoţirea turiştilor,
livrarea de flori, închirierea congelatoarelor,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
servicii de agenţie de transport, transportul
de mărfuri, împachetarea cadourilor, servicii
de alimbare, livrarea de mesaje, închirierea
autocarelor, ambalarea bunurilor, livrarea
de colete, închirierea locurilor de parcare,
transportul de pasageri, închirierea de frigidere,
închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, servicii de debarasare, operaţiuni de
încărcare-descărcare, servicii de depozitarea de
bunuri, servicii de depozitare, înmagazinare,
furnizarea de informaţii cu privire la serviciile
de depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, servicii de transport,
transportul turiştilor, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, furnizarea de informaţii despre
transport, rezervări de călătorie, descărcarea
încărcăturilor, închirierea de vehicule, închirierea
de depozite, împachetarea bunurilor.
41. Academii (educaţie), spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, transfer de know-how
(instruire), furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, examinări referitoare la educaţie,
servicii educaţionale furnizate de şcoli, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut ale bibliotecii,

servicii de bibliotecă mobilă, închirierea
de filme, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, pictură pe faţă, educaţie religioasă,
organizarea şi susţinerea de seminarii, producţia
de spectacole, compunerea de melodii,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, instruire
practică (demonstraţii), prezentarea prestaţiilor
live, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, publicarea cărţilor,
divertisment radio, producţia de programe radio
şi de televiziune, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, servicii de
tabere sportive, furnizarea de facilităţi sportive,
închirierea de terenuri de sport, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, servicii de
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), meditaţii, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
recalificare vocaţională (instruire), organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă în
tehnologia calculatoarelor, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, crearea şi mentenanţa site-
urilor web, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
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consultanţă în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
găzduirea site-urilor (site-uri web), consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, cercetarea şi dezvoltarea de produse noi
pentru terţi, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de cafenea, servicii de
bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de locuinţe pentru
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de cofetărie.

───────

(210) M 2020 07663 (111)174169
(151) 23/10/2020
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VISINILOR NR. 2, JUDEȚUL SIBIU,
CISNADIE, SIBIU, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RUNDONG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Echipament (mașini) pentru măturare,
curățare și spălare, echipament (mașini)
pentru mișcare și manevrare, generatoare de
electricitate, mașini de distribuire, mașini și
mașini-unelte de urgență și salvare, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, pompe, compresoare
și suflante pentru mașini, roboți industriali,
generatoare de curent, generatoare de
electricitate, foarfecă de descarcerare (foarfece
de salvare electrice), roboți de uz industrial,
pompe de aer, mașini de curățare prin
aspirare [aspiratoare], mașini de aspirare pentru
curățarea de impurități, mașini de sudură, lămpi
de sudură, mașini de sudură cu arc electric,
mixere electrice de uz casnic, imprimante 3D,
stilou de imprimare în 3D, pompe pentru acvarii,
pompe de aerare pentru acvarii, mașini de
tăiat pâine, perii pentru aspiratoare, accesorii
pentru aspiratoare de praf, pentru pulverizare
de parfumuri și dezinfectante, pompe centrifuge,
aparate de curățat cu aburi, mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini și aparate
electrice de curățat, mașini de tăiat, mandrine
pentru burghie electrice, burghie pneumatice,
burghie pentru bormașină, bormașini cu suport,
bormașini robotizate electrice de mână, pistoale
de lipit electrice, mașini electrice de găurit fără fir,
instrumente agricole, altele decât cele acționate
manual, mașini de spălat cu presiune, mașini
de călcat, scule manuale acționate în alt mod
decât manual, mașini de tocat carne (aparate
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acționate electric) de uz gospodăresc, mașini de
etichetat, mașini de tuns iarba, mașini de tocat
carne (mașini electrice), curățitoare electrice cu
înaltă presiune, mașini de lustruit, mașini de
nituit, laminoare, șurubelnițe electrice, mașină de
laminat automată (laminatoare), mașini electrice
de tuns, dispozitive de tuns (acționate electric)
pentru animale, foarfeci electrice, mașini de
lipit, lămpi de lipit, echipament de lipit și
sudură, mașini și dispozitive de lipit și sudură,
vinciuri, mașini de spălat, aspiratoare pentru
automobile, saci pentru aspiratoare, aspiratoare
pentru curățarea umedă, ventilatoare electrice
pentru aspiratoare, aspiratoare pentru curățarea
suprafețelor, filtre de praf pentru aspiratoare,
duze de aspirație pentru aspiratoare, tuburi
pentru aspiratoare de praf, supape aspiratoare
pentru compresoare de aer, torțe de sudură,
aparate de sudură cu plasmă, dispozitive
de sudură cu laser, aparate de sudură prin
difuzie, aparate electrice de sudură, alternatoare
electrice pentru vehicule terestre, amortizoare de
zgomot ca piese pentru sisteme de evacuare
pentru vehicule, mașini automate pentru ambalat
alimente, instalații pentru spălarea automată
a vehiculelor, filtre de aer pentru motoarele
automobilelor, pistoale automate robotizate de
pulverizare pentru vopsit, ciocane de lipit
electrice, ciocane electrice, aparate de lustruit
pantofii, electrice, râșnițe de cafea electrice,
aparate electrice pentru spălat, aspiratoare fără
cablu, degresoare (electrice), mașini și aparate
electrice pentru ceruit, aspiratoare verticale,
dispozitive electrice de lustruit încălțăminte,
lance de stropit care se atașează la mașini
de spălat cu presiune pentru curățare, mașini
combinate de spălare și periere, mașini cu
abraziune pentru curățare, mașini de călcat
și prese de rufe, mașini de spălat covoare,
mașini de spălat vase, mașini pentru curățenie
și curățare în exterior, mături electrice, mopuri
electrice cu aburi, mașini de pulverizat, mori
și mașini de râșnit, mașini electrice de cusut,
curăţitoare electrice pentru ţevi.

───────

(210) M 2020 07666 (111)174170
(151) 23/10/2020
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VISINILOR, NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNADIE, SIBIU, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VGR NAVIGATOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Arme ascuțite și contondente de mână,
instrumente manuale de urgență și salvare,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri), baionete, cuțite, topoare, pompe de
aer, acționate manual, aparate electrice de
tuns barba, aparate neelectrice de tuns barba,
foarfece de tuns, mașini de tuns, mașini electrice
de tuns, mașini de tuns de uz personal
(ustensile de mână), mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, aparate de tuns animale
(acționate manual), foarfeci, foarfeci (forfecuțe)
de unghii, mașini de tuns gazon (instrumente
manuale), dispozitive manuale pentru ridicat
brazdele de gazon, unelte și instrumente
de ascuțit, acționate manual, burghie, dornuri
(unelte de mână), cuțite din ceramică, pensete,
unghiere, clești, seturi de tacâmuri, tacâmuri
din metale prețioase, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
biodegradabile, aparate pentru epilat, electrice
sau neelectrice, ace pentru gravat (unelte
de mână), ondulatoare pentru gene, aparate
manuale pentru ondularea părului, aparate
pentru aranjarea părului, aparate pentru tăierea
părului din nas, instrumente de mână pentru
ondularea părului, non-electrice, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, pensete
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pentru îndepărtarea părului, tăietoare de fructe,
cuțite pentru decojire, instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, truse de
manichiură, pile, clești patent, patente pentru
sârmă (scule manuale), aparate de ras, lame
de ras, mașini de ras electrice, tocătoare de
carne (unelte manuale), tocătoare de legume
(unelte manuale), linguri, aparate de curățat
legume, acționate manual, aparate de feliat
legume, cuțite, furculițe și linguri, cuțite de masă,
chei universale, chei hexagonale, chei franceze,
chei reglabile, chei inelare, chei dinamometrice,
chei tubulare, satâre (cuțite), răzuitoare (cuțite),
teci pentru cuțite, lame pentru cuțite, truse
de bărbierit, șurubelnițe, raclete, truse de
pedichiură, răngi de scos cuie (unelte manuale),
bricege, pile de ascuțit, instrumente de ascuțit,
răzuitoare, făraşe (grădinărit), rigle (unelte de
mână), cuțite pentru pizza, cuțite de vânătoare,
pieptene pentru contur barbă, ondulatoare
electrice de păr, aparate electrice de coafare,
ace pentru găurirea urechilor, foarfece pentru
cuticule, foarfece de uz personal (electrice și
neelectrice), aparate de tuns animale, agrafe de
păr pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate
electrice de tuns părul din urechi, foarfeci de
tuns, aparate pentru tuns şi aranjat barba și
mustața, aparate de bărbierit, aparate de ras
electrice, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras, non-electrice, brice (de bărbierit),
rezerve de lame de ras.

───────

(210) M 2020 07667 (111)173590
(151) 23/10/2020
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C
14, SC.B, ET.1, AP.41,SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Răsărit din natură,
desăvârșit cu pasiune

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
cidru alcoolic.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț
cu amănuntul online, servicii de comert cu
ridicata, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, informare cu privire la produse
de consum, servicii de agenții de import
și export, servicii de mediere și negociere
cu privire la afaceri, servicii de comandă,
servicii de comparare a prețurilor, servicii
de aprovizionare pentru terți (achiziția de
bunuri pentru terți), servicii de abonament,
relaţii publice, închirierea spaţiului publicitar,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole în scopuri promoţionale.
43. Restaurante şi cazare temporară, servicii
hoteliere, servicii de bar, servicii de alimentaţie
publică, servicii oferite de baruri și cafenele,
servicii de bistro, servicii de catering, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2020 07670 (111)173718
(151) 24/10/2020
(732) MI VIDIS, STR. HANCIUC NR. 36,

MEZANIN, AP. 21, JUD. IASI, IASI,
700350, IAȘI, ROMANIA

(540)

VIDIS all about eye care

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1717

(210) M 2020 07675 (111)174280
(151) 26/10/2020
(732) SC PAMBAC SA, CALEA

MOINESTI 14, JUDETUL BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDETUL BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Pambac

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.13

(591) Culori revendicate:verde, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 07676 (111)173719
(151) 26/10/2020
(732) ADRIANA SCORȚEANU, STR.

DANTELEI NR. 100 A, AP.
4, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BEZELEFĂNȚICA ROZI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.02.01

(591) Culori revendicate:roz, albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 07677 (111)173720
(151) 26/10/2020
(732) ADRIANA SCORȚEANU, STR.

DANTELEI NR. 100 A, AP.
4, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BEZELEFĂNȚELE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07678 (111)173721
(151) 26/10/2020
(732) ZEN PROTECTION SECURITY

(ZPS) SRL, STR. MARASESTI NR.
9, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ZEN PROTECTION
SECURITY ZPS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază și protecție, servicii de pază contractuale,
servicii de pază antiefracție, monitorizarea
sistemelor de securitate, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția persoanelor, servicii prestate
de gardă de securitate, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
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pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2020 07679 (111)173722
(151) 03/11/2020
(732) CONDURACHE G.MARIAN

SERGIU INTREPRIDERE
FAMILIALA, STR. VALEA
CALUGAREASCA 20, BL. E2,
SC. A, ET. 5, AP. 29, SECTOR 6,
BUCURESTI, 29, ROMANIA

(540)

Dulce Regal

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Zahăr, miere, sirop de melasă.

───────

(210) M 2020 07682 (111)174333
(151) 26/10/2020
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD. MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)

BARĂ LA BARĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.11.02; 26.13.25

(591) Culori revendicate:galben
(Pantone1235C), negru (Pantone black
6C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate TV, servicii de promovare
şi publicitate oferite pe şi prin internet,
extranet, LANs, şi alte reţele de comunicaţii
electronice, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, respectiv televiziune
şi radio, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte, ştiri
privind celebrităţi şi divertisment, promovare
privind educaţie, jocuri, activităţi, concursuri,
evenimente, organizare şi desfăşurare de
expoziţii şi competiţii în scopuri comerciale,
publicitare sau de promovare.
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
TV prin cablul radiodifuzare TV prin satelit,
radiodifuzare fără fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare TV pe bază de abonament,
radiodifuzare TV de tip pay per view, servicii
de comunicaţii şi transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafică,
mesaje şi date prin reţelele de telecomunicaţii,
reţele de telecomunicaţii fără fir, internet, reţele
de servicii de informaţii şi reţele de date,
servicii de transmisie, respectiv service de
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transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de conţinut
de date, grafică, sunet şi video, transmisie
şi streaming de programe, conţinut audio şi
vizual, conţinut media de divertisment prin
reţele de calculatoare globale şi prin reţele
de comunicaţii fără fir, servicii media mobile
de natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
şi transmisiune de conţinut audio, video
şi multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fişiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicaţiilor fără fir, reţelelor de
comunicaţii electronice şi reţele de calculatoare,
servicii de ştiri şi de agenţii de ştiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicaţii
şi/sau comunicaţii şi/sau radiodifuzare şi/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si PC uri, fie servicii de telecomunicaţii
şi/sau comunicaţii şi/sau radiodifuzare şi/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
încorporează servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicaţii şi telecomunicaţii video on demand
şi service de comunicaţii şi telecomunicaţii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie şi comunicaţii, de divertisment,
filme, video-uri, programe de televiziune, ştiri,
conţinut editorial.
41. Creaţie, producţie şi distribuţie de programe
de televiziune şi filme, prin orice mijloace,
creaţie, producţie şi distribuţie de înregistrari
sonore şi vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
şi filme, furnizare de video care nu poate fi
descărcat, programe de televiziune şi filme,
servicii de entertainment, creaţie, producţie,
furnizare şi distribuţie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creaţie, producţie, furnizare şi distribuţie jocuri
interactive video şi pentru mobil, nedescărcabile,
creaţie, producţie şi comunicare de divertisment,
ştiri şi servicii educationale printr-o reţea globală
de comunicare de natura unor pagini de internet
afişând o varietate de informaţie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
educaţie, antrenamente, sport, sănătate, cultură,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii şi alte materiale
multimedia, inclusiv sub formă de podcasts şi
webcasts, informaţii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grilă de programe
TV şi radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competiţii, celebrităţi, ştiri de
divertisment, programe, educaţie, jocuri, cultură,
timp liber, activităţi, sănătate, concursuri şi
evenimente, organizare, producţie şi prezentare

de showuri, competiţii, spectacole de jocuri,
concerte, expoziţii, evenimente, concursuri,
evenimente de scenă, reprezentaţii teatrale,
reprezentatţi live, furnizare de informaţii şi
servicii de consultanţă privind oricare din cele
anterior menţionate.

───────

(210) M 2020 07686 (111)173984
(151) 26/10/2020
(732) JUDIT KURUCZ, STR.

ONESTILOR NR. 15, AP. 1108,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Judit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13; 02.03.01; 02.03.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Fizioterapie, servicii de terapie, masaj,
asistenţă medicală, servicii de medicină
alternativă.

───────
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(210) M 2020 07687 (111)174037
(151) 26/10/2020
(732) PROBIO ECO EXPERT SRL,

STRADA SOLD. EROU VASILE
CONSTANTINOIU NR.2, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET. 3, AP.7,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LABORATOARELE PRO BIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.01.16; 05.03.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale.

───────

(210) M 2020 07688 (111)173723
(151) 26/10/2020
(732) CÂSU A MIHAI - MEDIC

SPECIALIST PSIHIATRIE, STR
BUCEGI NR. 13-15, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MIND RESET

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 01.15.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire pentru
oameni.

───────
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(210) M 2020 07692 (111)174190
(151) 26/10/2020
(732) DOCLINK SRL, PRELUNGIREA

GHENCEA NR. 124D, LOT 2/2, ET.
6, AP. 88, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HeyMedica

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.10;
26.01.03

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
compilarea de informații în baze de
date computerizate, compilarea statisticilor,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.
38. Servicii care permit cel puțin unei părți
să comunice cu o alta, precum și servicii de
difuzare și transmitere de date, trasmiterea de
video la cerere (video-on-demand), furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmiterea de fișiere digitale și e-
mail, furnizarea de camere de chat pe internet
și forumuri online, servicii de teleconferințe și
videoconferințe.
41. Serviciile prestate de persoane sau
întreprinderi în scopul dezvoltării facultăților
mentale ale persoanelor, organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea

congreselor, educație, organizarea și susținerea
de ateliere (instruire), furnizarea de instruire prin
toate mijloacele, atât online cât și offline.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), studii clinice, servicii de
cercetare medicală, crearea și găzduirea de site-
uri web, stocarea electronică a datelor.
44. Servicii medicale, servicii oferite de o
clinică medicală, servicii de îngrijire medicală,
inclusiv medicină alternativă, îngrijire sanitară,
servicii de telemedicină, servicii de clinică
medicală și servicii de analiză medicală în
scopul diagnosticării și tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, consiliere in domeniul
sănătății, informații medicale furnizate prin
intermediul unei platforme online, furnizarea de
informații medicale.

───────

(210) M 2020 07694 (111)173724
(151) 26/10/2020
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

ȘOSEAUA TAMASI NR. 20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA,
070000, ILFOV, ROMANIA

(540)

LIVONAC 750
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente și băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare pentru persoane cu nevoi dietetice
speciale.

───────
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(210) M 2020 07696 (111)173725
(151) 26/10/2020
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

ȘOSEAUA TAMASI NR. 20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA,
070000, ILFOV, ROMANIA

(540)

VEINOX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
27.05.17; 27.05.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente și băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare pentru persoane cu nevoi dietetice
speciale.

───────

(210) M 2020 07697 (111)174157
(151) 26/10/2020
(732) CONTEGO INVESTMENT GROUP

SRL, STR. VREDNICIEI NR. 18
MARCHIZA, BUCUREŞTI, 052051,
ROMANIA

(540)

SMASH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07700 (111)174164
(151) 26/10/2020
(732) SC BURSA DE TRACTARI SRL,

STR. STEFU POMPILIU NR. 11,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 021527,
ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR.130, ET1,AP.C1
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

BURSA DE TRACTĂRI

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.05;
27.05.17; 15.01.19; 24.17.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
furnizarea de informaţii privind ofertele de
prestări servicii diverse şi intermediere oferte de
servicii prin intermediul unui site web.
39. Transport de vehicule şi utilaje, activităţi de
intermediere în transporturi.
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42. Construirea unei platforme de internet pentru
transmiterea de imagini, conţinut video şi mesaje
în domeniul intermedierii cererilor şi ofertelor de
tractări / transporturi auto.

───────

(210) M 2020 07703 (111)174303
(151) 26/10/2020
(732) PETRICĂ-GABRIEL

FRĂSINEANU, STR.
POSTĂVARUL NR. 3C, ET. 9,
AP.62, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

BRUMMA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în domeniul administrării
afacerilor, asistență în domeniul organizării
afacerilor, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, asistență și
consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătură cu
organizarea și managementul afacerilor,
asistență, consiliere și consultanță privind
organizarea comercială, asistență, consiliere
și consultanță privind planificarea comercială,
servicii de consultanță pentru conducerea
afacerilor, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consultanță cu privire
la evaluări ale afacerilor, consultanță în afaceri,
consultanță în afaceri pentru firme, consultanță

în afaceri pentru persoane particulare,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță pentru management
corporativ, consultanță privind cercetarea
în afaceri, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi comerciale,
consultanță privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi industriale, consultanță
privind constituirea și derularea afacerilor,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, consultanță în materie de afaceri,
consultanță în materie de eficiență a afacerilor,
consultanță în materie de management,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în planificarea afacerilor, consultanță în
planificarea afacerilor și în continuitatea
afacerilor, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță privind organizarea și
economia întreprinderii, consultanță privind
organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță privind organizarea și gestiunea
unei întreprinderi comerciale, consultanță
privind organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind pregătirea statisticilor
de afaceri, furnizare către firme terțe
a serviciilor de asistență la înființare
pentru administrarea afacerilor, managementul
afacerilor și consultanță în materie de organizare
a întreprinderii, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de asistență și
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de asistență și informare în organizarea afacerii
și gestiunea afacerilor comerciale, servicii de
consiliere privind organizarea și administrarea
afacerilor, servicii de consultanță (comercială)
privind managementul afacerilor, servicii de
consultanță în administrarea afacerilor, servicii
de consultanță privind managementul afacerilor
și operațiile comerciale, servicii de consultanță
și asistență în domeniul strategiei comerciale,
servicii de consultanță și consiliere în
managementul afacerilor, asistență în domeniul
promovării firmelor, asistență în marketing,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind publicitatea în
presă, consultanță profesională în marketing,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, consultanță în marketing comercial,
consultanță în publicitate și marketing,
consultanță în materie de marketing direct,
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furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, organizare de promoții prin mijloace
audiovizuale, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de consultanță privind
marketingul, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
organizare și coordonare de prezentări în scopuri
publicitare, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, organizare și coordonare
de demonstrații în scopuri publicitare, prezentare
de bunuri si servicii, pregătire și prezentare
de reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
prezentare de produse, prezentare de produse
financiare în mijloace de comunicare, pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
în scopuri promoționale, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, difuzare de anunțuri,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, difuzare de materiale
publicitare prin poștă, difuzare de materiale
publicitare și promoționale, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, distribuire
de anunțuri publicitare, difuzarea publicității pe
internet pentru terți, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broșuri și material tipărit),
distribuire de material publicitar prin poștă,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările la
distanță pe bază de catalog) indiferent dacă
sunt transfrontaliere sau nu, distribuire de
materiale publicitare prin poștă și de suplimente
publicitare anexate la edițiile obișnuite,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuire de prospecte în scop publicitar,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuție de
reclame pe stradă, distribuție de prospecte și de
mostre, distribuție de fluturași, broșuri, materiale
tipărite și mostre în scop publicitar, distribuție
de produse în scopuri publicitare, distribuție
și difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), organizarea
distribuției de mostre publicitare, promovare
vânzării de bunuri și servicii pentru terți prin

distribuirea de materiale tipărite și organizarea
de concursuri promoționale, promovarea de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
carduri de reduceri, promovarea produselor și
serviciilor terților, prin distribuirea de cupoane,
publicitate directă prin poștă, publicitate prin
corespondență, servicii de difuzare de materiale
publicitare, propagare stradală de materiale
publicitare, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
estimare în afaceri comerciale.
36. Acordare de fonduri, administrare de
fonduri de investiții, administrare fiduciară de
active de fonduri, administrarea fondurilor
de investiții, administrarea fondurilor mutuale,
avansare de fonduri, constituire de fonduri
mutuale pentru terți, distribuire de fonduri
mutuale, fonduri mutuale, fonduri off-shore,
gestionare de fonduri off-shore, gestionare
de fonduri speculative, gestionarea fondurilor
pentru clienți particulari, gestiunea fondurilor,
gestiunea fondurilor de investiții, gestiunea
fondurilor financiare, gestiunea unui fond de
investiții de capital, investiții de fonduri de
capital, investiții de fonduri mutuale, investiții de
fonduri pentru terți, investiții în fonduri de pensii
facultative, investiții în fonduri internaționale,
monitorizarea fondurilor de investiții, servicii ale
trusturilor de investiții, servicii de administrare
a fondurilor de pensii, servicii de brokeraj
privind fondurile mutuale, servicii de gestionare
a fondului comun de plasament pentru clienți
particulari, servicii de investiții a fondurilor cu
capital propriu, servicii de investiții în fonduri
speculative, servicii de transfer și tranzacționare
a fondurilor de investiții, administrare de fonduri
și de investiții, administrare de servicii de
investiții de capital, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, gestiune financiară
a programelor de investiții colective, gestiune
financiară cu privire la investiții, gestiunea
investițiilor, gestiunea portofoliului financiar,
investiții de capital, investiții de capital propriu,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
investiții imobiliare, investiții industriale, investiții
prin mijloace electronice, management de
trusturi, managementul portofoliului investiţiilor,
servicii ale societăților de investiții, servicii
de gestiune a investițiilor imobiliare, servicii
de investiții pentru clienți particulari, servicii
de investiții în proprietăți comerciale, servicii
de management de investiții financiare,
servicii fiduciare de investiții, servicii fiduciare
pentru investiții, servicii fiduciare și de
consultanță în investiții, servicii financiare privind
investițiile, servicii pentru investiții de bani,
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servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, analiză financiară, analiza investițiilor,
analize financiare de date, analiză economică
financiară, analiză și consultanță financiară,
consiliere financiară, consiliere financiară
privind investițiile, consultanță financiară privind
fondurile fiduciare, consultanță privind finanțele
întreprinderilor, consultanță privind fondurile de
investiții, consultanță profesională în materie
de finanțe, consultanță în materie de investiții,
consultații în domeniul financiar, furnizare
de informații privind investițiile, furnizare
de informații financiare online, furnizare de
informații financiare investitorilor, evaluare și
analiză financiară, furnizare de informații
referitoare la administrarea de conturi fiduciare,
servicii computerizate de consultanță financiară,
servicii computerizate de informații financiare,
servicii consultative în domeniul financiar,
servicii de analiză și cercetare financiară,
servicii de baze de date financiare, servicii de
cercetare economică și financiară, servicii de
cercetare privind investițiile, servicii de cercetare
în domeniul investițiilor financiare, servicii
de consiliere economică financiară, consiliere
fiduciară, administrare fiduciară de bani, servicii
de consultanță fiduciară, planificare financiară
de natură fiduciară, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, administrare fiduciară
de bunuri patrimoniale, servicii oferite de
societăți de administrare fiduciară, administrare
de închiriere de apartamente, agenții sau
brokeraj de arendare sau închiriere de terenuri,
agenții sau brokeraj de închiriere de clădiri,
concesionare de proprietăți funciare absolute,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, intermediere de contracte de
închiriere, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
comerciale, închiriere de apartamente, închiriere
de birouri pentru co-working (lucru la comun),
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
închiriere de case, închiriere de spații
comerciale, închiriere de spații de cazare
permanentă, închiriere de spațiu în centrele
comerciale, închirieri de apartamente și birouri,
închirieri de apartamente, garsoniere și camere,
închirieri de clădiri, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri, închirieri de spații comerciale,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
leasing de terenuri, leasing și închirieri de spații
comerciale, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
[doar proprietăți imobiliare], servicii de agenție

pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii de prelungire a contractelor
de închiriere pentru proprietăți imobiliare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, afaceri imobiliare, agenție imobiliară,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
agenții imobiliare, brokeraj imobiliar, consultanță
privind bunuri imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, evaluare
și gestionare de bunuri imobiliare, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), furnizare de
informații privind piața proprietăților (imobiliară),
servicii de achiziții imobiliare, servicii de
achiziționare de terenuri, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de brokeraj financiar în
domeniul imobiliar, servicii fiduciare imobiliare,
estimare financiară a bonității firmelor, elaborare
de cotații pentru estimare de costuri.

───────
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(210) M 2020 07706 (111)174091
(151) 26/10/2020
(732) BLUESET IMPEX SRL, BD.

DOROBANŢILOR CORP CLĂDIRE
C1, NR. 669, JUD. BRĂILA ,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL - IOACARA
VALENTIN, STR. ORIZONTULUI
NR.1, BL.R10, AP.27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

arome şi Delicii

(531) Clasificare Viena: 05.07.12; 05.03.11;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe şi legume congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, unt, uleiuri şi
grăsimi alimentare, produse din legume şi cartofi
extrudate şi granulate şi altfel fabricate sau
prelucrate, nuci, nuci caju, fistic, migdale, alune,
arahide, nuci de cocos prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură şi
prelucrate, fructe şi legume uscate, coapte
sau prăjite, unt de arahide, stafide, curmale,
smochine, nucă de cocos, procesate, dulceţuri,
pastă de tomate, conserve de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), tapioca,
manioc, orez, porumb, grâu sau alte produse
cerealiere extrudate şi granulate şi altfel fabricate
sau prelucrate, produse din ghimbir, ca produse

de cofetărie şi jeleuri, napolitane, biscuiţi şi
covrigi, batoane musli, constând în principal
din nuci, fructe uscate, seminţe de cereale
prelucrate, ciocolată şi produse din ciocolată,
sosuri.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ,
fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju, fistic,
migdale, alune, arahide şi seminţe, toate acestea
neprelucrate.
32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conţinut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esenţe, altele decât uleiurile esenţiale pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, smoothies, apă
(băuturi), apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de apă care conţin extracte de
ceai, sifon, apă de masă, apă de izvor, apă
carbogazoasă, apă minerală.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1728

(210) M 2020 07708 (111)174092
(151) 26/10/2020
(732) BLUESET IMPEX SRL, B-DUL

DOROBANȚILOR, CORP CLĂDIRE
C1, NR. 669, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. ORIZONTULUI
NR.1, BL. R10, ET.7, AP.27,
JUD. PRAHOVA, CÂMPINA, 105600,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

după rețeta bunicii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.05;
25.01.15; 02.03.01; 02.03.23; 05.07.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben, maro,
gri, negru, alb, albastru, crem

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Fructe și legume congelate, uscate și
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, unt, uleiuri și
grăsimi alimentare, produse din legume și cartofi
extrudate și granulate și altfel fabricate sau
prelucrate, nuci, nuci caju, fistic, migdale, alune,
arahide, nuci de cocos prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură și
prelucrate, fructe și legume uscate, coapte
sau prăjite, unt de arahide, stafide, curmale,
smochine, nucă de cocos, dulcețuri, pastă de
tomate, conserve de legume.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
șerbeturi și alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), tapioca,

manioc, orez, porumb, grâu sau alte produse
cerealiere extrudate și granulate și altfel fabricate
sau prelucrate, produse din ghimbir, ca produse
de cofetărie şi jeleuri, napolitane, biscuiți și
covrigi, batoane musli, constând în principal
din nuci, fructe uscate, semințe de cereale
prelucrate, ciocolată și produse din ciocolată,
sosuri.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț,
fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju, fistic,
migdale, alune, arahide și semințe, toate acestea
neprelucrate.
32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe și sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor altele decât
uleiurile esențiale, extracte nealcoolice din fructe
utilizate la prepararea băuturilor, extracte pentru
prepararea băuturilor, smoothies, apă (băuturi),
apă cu arome, ape cu aromă de fructe, băuturi pe
bază de apă care conțin extracte de ceai, sifon,
apă de masă, apă de izvor, apă carbogazoasă,
apă minerală.

───────
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(210) M 2020 07714 (111)173727
(151) 26/10/2020
(732) OVIDIUS MERCADO SRL, STR.

I.C.BRATIANU NR. 45, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
NR. 144, BL. ST2, SC.B, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GENERAȚII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.01.19;
26.01.05; 26.01.18; 27.05.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 07716 (111)173728
(151) 26/10/2020
(732) COMBINATUL DE

INGRASAMINTE CHIMICE SRL,
STR. PRINCIPALA NR.1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TERRAM

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrășăminte chimice.

───────
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(210) M 2020 07717 (111)173729
(151) 26/10/2020
(732) COMBINATUL DE

INGRASAMINTE CHIMICE
SRL, STR. PRINCIPALA NR.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
NAVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NUTRIFOLIUM

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrășăminte chimice.

───────

(210) M 2020 07724 (111)173730
(151) 27/10/2020
(732) DANCO TRADE FACILITY S.R.L.,

STR. EMIL RACOVITA NR. 70,
BL. 1, AP. 7, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Pandy Toys

(531) Clasificare Viena: 03.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#16FF4A), roz (HEX #FF0099),
albastru (HEX #0000FF), mov (HEX
#990099), galben (HEX #FFCC00)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jucării.
35. Încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, prelucrare electronică a
comenzilor.

───────

(210) M 2020 07725 (111)174070
(151) 27/10/2020
(732) MINISTERUL ECONOMIEI,

ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE
AFACERI , CALEA VICTORIEI NR.
152, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010873, ROMANIA

(540)

Casa Turismului Românesc
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde (Pantone 370

C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 07729 (111)173731
(151) 27/10/2020
(732) MEDIPLUS EXIM SRL, STR.

CIOBANULUI, NR.133, JUDEŢUL
ILFOV, MOGOŞOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Dr. Hart EnteroSafe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Adjuvanți pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
nutritive, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare pe bază
de vitamine, suplimente alimentare proteice,
preparate farmaceutice de uz uman.
35. Publicitate, managementul afacerilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimentele alimentare, marketing, servicii de
vânzare cu ridicata a suplimentelor alimentare.

───────

(210) M 2020 07733 (111)173732
(151) 27/10/2020
(732) WOODY PRODUCTS & SERVICES

SRL, STR. MAGNETULUI, NR.
90, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

WOODY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Articole de fierărie, feronerie, articole
metalice, de mică dimensiune, piulițe, buloane
și brățări metalice, balamale din metal, șine
de glisare din metal, feronerie pentru dulapuri,
glisiere metalice pentru uşi glisante, coşuri
metalice, rotile metalice, şuruburi metalice,
legături metalice, colţare metalice pentru mobile,
mânere metalice pentru uşi, deschizătoare de uşi
din metal, neelectrice, fitinguri metalice pentru
mobile, role metalice pentru mobile, balamale
metalice, butoane rotative metalice, încuietori
metalice, elemente de fixare metalice de perete,
suporturi metalice pentru rafturi, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal, uși
glisante metalice, structuri și construcții metalice
transportabile, cutii de valori și seifuri, din metal,
containere, articole de transport și ambalare
din metal, cârlige (feronerie), plase metalice
împotriva insectelor.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, lemn și lemn artificial,
lemn pluristratificat, pal, pal simplu şi melaminat,
mdf, fronturi, parchete de lemn, lemn de placaj,
lambriuri de lemn, plăci de lemn, panouri din
lemn, lemn de construcție, construcții portabile
din lemn, profile (profiluri) din lemn, foi de
acoperire din lemn, blaturi de bucătărie din
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lemn, parchet laminat, panouri decorative pentru
bucătărie, nemetalice (materiale de construcţii).
20. Mobilă și mobilier din lemn, feronerie
nemetalică, mânere pentru dulapuri, sertare
și mobilier, nu din metal, picioare pentru
mobile, balamale nemetalice, role (rotile), nu
din metal, separatoare pentru sertare, glisiere
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, oglinzi, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, recipiente și
dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, coșuri de depozitare, scări
și trepte mobile, nu din metal.
35. Servicii de comerţ şi regruparea în avantajul
terţilor a articolelor de fierărie, feronerie, articole
metalice, de mică dimensiune, piulițe, buloane
și brățări metalice, balamale din metal, șine
de glisare din metal, feronerie pentru dulapuri,
glisiere metalice pentru uşi glisante, coşuri
metalice, rotile metalice, şuruburi metalice,
legături metalice, colţare metalice pentru mobile,
mânere metalice pentru uşi, deschizătoare de uşi
din metal, neelectrice, fitinguri metalice pentru
mobile, role metalice pentru mobile, balamale
metalice, butoane rotative metalice, încuietori
metalice, elemente de fixare metalice de perete,
suporturi metalice pentru rafturi, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal, uși
glisante metalice, structuri și construcții metalice
transportabile, cutii de valori și seifuri, din metal,
containere, articole de transport și ambalare din
metal, materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, lemn și lemn artificial, lemn
pluristratificat, PAL, PAL simplu si melaminat,
MDF, fronturi, parchete de lemn, lemn de placaj,
lambriuri de lemn, plăci de lemn, panouri din
lemn, lemn de construcție, construcții portabile
din lemn, profile (profiluri) din lemn, foi de
acoperire din lemn, blaturi de bucătărie din
lemn, parchet laminat, cârlige (feronerie), plase
metalice împotriva insectelor, panouri decorative
pentru bucătărie, mobilă și mobilier din lemn,
feronerie nemetalică, mânere pentru dulapuri,
sertare și mobilier, nu din metal, picioare pentru
mobile, balamale nemetalice, role (roţile), nu
din metal, separatoare pentru sertare, glisiere
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, oglinzi, umerașe și cuiere

pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, recipiente și
dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, coșuri de depozitare, scări
și trepte mobile, nu din metal, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazinele en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata a produselor menționate anterior,
prezentarea mărfurilor în medii de comunicare,
pentru comerțul cu amănuntul, servicii oferite
de magazin, servicii oferite de magazin on-line,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
realizarea de reclame, târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial, difuzare de
anunțuri publicitare, publicitate online, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în legătură cu produsele mai sus
amintite, servicii de agenţii de import și export.
37. Servicii de instalare, curățare, reparare și
întreținere.
40. Tratamentul și transformarea materialelor,
debitarea materialelor, servicii de fabricare
personalizată și montaj, tăierea și prelucrarea
lemnului, servicii de strunjirea lemnului, furnizare
de informații despre prelucrarea lemnului,
servicii de lucrări în lemn.

───────

(210) M 2020 07734 (111)174391
(151) 27/10/2020
(732) GRADINA URBANA CONCEPT

S.R.L., ŞOS. GIURGIULUI NR. 131,
CAMERA 2, BL. 1, SC. 6, ET. 7,
AP. 220, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

GRĂDINA URBANĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
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seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun naturali, ierburi de
grădină, proaspete, flori comestibile, proaspete,
tufe şi arbuşti, coroane din flori naturale, corsaje
din flori proaspete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor, a unei game
diverse de produse (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vizualizeze
şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare în spaţiu fizic şi/
sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale terţilor, servicii de
comercializare în spaţiu fizic şi/sau online, cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură cu
produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun, ierburi de
grădină proaspete, flori comestibile proaspete,
tufe, arbuşti, coroane din flori naturale,
corsaje din flori proaspete, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, artistic, de divertisment
şi sportive, organizarea de târguri în scop
cultural, artistic, de divertisment, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
furnizare de informaţii despre divertisment şi

evenimente de divertisment, în reţele online
şi pe internet, organizarea şi susţinerea de
colocvii, congrese, seminarii, organizare de
cursuri, organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de concursuri, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, închirierea de decoruri
pentru spectacole, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de preparare şi
furnizare de alimente şi băuturi pentru consumul
imediat, servicii de restaurant, bar, cafenea,
cofetărie, bistro, ceainărie, buffet, snack-bar,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, furnizare de alimente
şi băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de
mâncăruri şi băuturi la pachet, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, închirierea corturilor, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
barman, sommelier, bucătari personali, furnizare
de spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale, pentru ocazii speciale.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, florării, servicii de
aranjare a florilor, design floral, amenajarea şi
îngrijirea de grădini, design peisagistic, închiriere
de flori, servicii de îngrijire a plantelor, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de realizare aranjamente
florale, confecţionarea de coroane, cultivarea
plantelor, servicii de pepinieră, furnizare de
informaţii despre grădinărit.

───────
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(210) M 2020 07735 (111)174392
(151) 27/10/2020
(732) GRADINA URBANA CONCEPT

S.R.L., ŞOS. GIURGIULUI NR. 131,
CAMERA 2, BL. 1, SC. 6, ET. 7,
AP. 220, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

GRADINA URBANA CONCEPT

(531) Clasificare Viena: 05.03.06; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun naturali, ierburi de
grădină, proaspete, flori comestibile, proaspete,
tufe şi arbuşti, coroane din flori naturale, corsaje
din flori proaspete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor, a unei game
diverse de produse (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vizualizeze
şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,

servicii de comercializare în spaţiu fizic şi/
sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale terţilor, servicii de
comercializare în spaţiu fizic şi/sau online, cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură cu
produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun, ierburi de
grădină proaspete, flori comestibile proaspete,
tufe, arbuşti, coroane din flori naturale,
corsaje din flori proaspete, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, artistic, de divertisment
şi sportive, organizarea de târguri în scop
cultural, artistic, de divertisment, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
furnizare de informaţii despre divertisment şi
evenimente de divertisment, în reţele online
şi pe internet, organizarea şi susţinerea de
colocvii, congrese, seminarii, organizare de
cursuri, organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de concursuri, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, închirierea de decoruri
pentru spectacole, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de preparare şi
furnizare de alimente şi băuturi pentru consumul
imediat, servicii de restaurant, bar, cafenea,
cofetărie, bistro, ceainărie, buffet, snack-bar,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, furnizare de alimente
şi băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de
mâncăruri şi băuturi la pachet, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
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şi băuturilor, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, închirierea corturilor, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
barman, sommelier, bucătari personali, furnizare
de spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale, pentru ocazii speciale.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, florării, servicii de
aranjare a florilor, design floral, amenajarea şi
îngrijirea de grădini, design peisagistic, închiriere
de flori, servicii de îngrijire a plantelor, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de realizare aranjamente
florale, confecţionarea de coroane, cultivarea
plantelor, servicii de pepinieră, furnizare de
informaţii despre grădinărit.

───────

(210) M 2020 07742 (111)174061
(151) 27/10/2020
(732) RONIC GENERAL SERVICES

SRL, STRADA NICOLAE GOGOL,
BL. B2/1B, ET.4, AP. 15, JUD.
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

EMPATH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea
și vânzarea de produse, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,

servicii de achiziții, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de externalizare sub formă de organizare
de achiziții de produse pentru alte persoane,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii
de intermediere și consultanță în afaceri în
domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii pentru promovarea exporturilor,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, prelucrare electronică
a comenzilor, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, informații de marketing,
marketing digital, marketing direct, marketing
de produse, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de lansări
de produse, mostre de produse, marketing
promoțional, marketing pentru evenimente,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizare de broșuri
publicitare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de lansare de produse, servicii de
grafică publicitară, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole sportive.
40. Duplicarea casetelor audio și video și a
benzilor, imprimare și developare fotografică și
cinematografică, aplicare de desene în relief
pe suprafețe de carton, aplicare de modele
în relief pe suprafețe de hârtie, aplicare
de monograme pe îmbrăcăminte, aplicarea
de monograme pe îmbrăcăminte, croitorie,
croirea țesăturilor, croirea stofelor, brodare,
croitorie (confecții la comandă), croitorie la
comandă, croitorie pentru bărbați sau femei,
cusut artizanal (producție la comandă), cusut
artizanal și croitorie, cusătorii (fabricări la
comandă), fabricare de încălțăminte, furnizare
de informații despre servicii de brodare, furnizare
de informații despre croitorie de damă, furnizare
de informații despre croitorie, înrămarea operelor
de artă, înrămarea fotografiilor, înrămare pentru
tablouri, înrămare de opere de artă, imprimare
personalizată a denumirilor și logotipurilor
de firme, de uz publicitar și promoțional,
pe produsele altor persoane, imprimare 3d,
gravarea șabloanelor, gravarea de matrițe,
servicii de montaj de fotografii sau diapozitive,
retușarea îmbrăcămintei, servicii de brodare a
tricourilor, servicii de croitorie, imprimare digitală,
imprimarea desenelor, imprimarea tricourilor,
imprimare de fotografii, imprimare pe materiale
textile, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate digital,
imprimare după tipar de materiale textile,
imprimare de imagini fotografice de pe suporturi
digitale, imprimare de modele decorative pe
ambalajele pentru cadouri, imprimare în relief
personalizată a articolelor de îmbrăcăminte cu
modele decorative.

───────

(210) M 2020 07746 (111)173733
(151) 27/10/2020
(732) S.C. LONG FOOD LIFE S.R.L.,

STR. PLĂIEȘILOR NR. 24, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Dr. Cătină

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07748 (111)173734
(151) 27/10/2020
(732) LAROPHARM SRL, ȘOS.

ALEXANDRIEI NR.145A, JUDEȚUL
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

BUBULIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, creme cosmetice,
preparate cosmetice, cosmetice pentru copii,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, loțiuni
pentru bebeluși, lapte de corp pentru
bebeluși nemedicinal, spumant de baie pentru
bebeluși, balsamuri pentru păr destinate
bebelușilor, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, creme pentru bebeluși și copii
(nemedicinale), produse de îngrijire pentru
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bebeluși, nemedicinale, pudră de talc pentru
bebeluși (nemedicinală), creme de protecție
solară pentru bebeluși, nemedicinale, balsam
contra iritație de scutec pentru bebeluși
nemedicinal, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
uleiuri pentru bebeluși, pudră pentru bebeluși,
nemedicinală.

───────

(210) M 2020 07751 (111)173735
(151) 27/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
ROMANIA

(540)

Albu Legal
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 07752 (111)173736
(151) 27/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.01.25; 29.01.11;
27.05.21

(591) Culori revendicate:alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 07753 (111)173737
(151) 27/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
ROMANIA

(540)

ALBU LEGAL

(531) Clasificare Viena: 27.01.25; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice).

───────
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(210) M 2020 07754 (111)173576
(151) 27/10/2020
(732) DAMILA SRL, COMUNA

MĂCIUCA, JUD. VALCEA,
LOCALITATEA BOTORANI,
247347, VALCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

9 Coline

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.13

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Dulceață de afine, ghimbir (dulceață), gutui,
preparate, gem de mure, gem de căpșuni,
magiun de prune, cârnați de porc, oaie, vanat,
cârnați chorizo, cârnați afumați, cârnați cruzi,
carne pentru cârnați, cârnați din carne de
pui, carne de vânat, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
pastramă din carne de vită, pastramă de
porc, pastramă de căprioară, pastramă de
oaie, pastramă, slănină de porc (burtă) la
grătar (samgyeopsal), jumări de porc, carne
conservată, carne la garniţă, carne de vită sărată
și conservată (corned beef), carne de porc
conservată, legume conservate, zacuscă, salată
de vinete cu ardei copt, legume gătite, legume
fermentate, vinete preparate, pastă de vinete,
brânză prelucrată, brânză scursă, brânză albă,
brânză rasă, brânză de oaie, brânză tartinabilă,
brânză cu condimente, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză din lapte de capră,
brânză proaspătă de vaci, amestecuri de brânză,

brânză cu ierburi, brânză cu mucegai, gogoși
cu brânză proaspătă de vaci, murături, murături
mixte, conserve și murături, ciuperci comestibile
uscate, ciuperci, preparate, ciuperci conservate,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, telemea de vaca, telemea de capra,
telemea de oaie, salata de vinete.
30. Miere, miere naturală, miere cu plante
aromatice, miere de manuka, miere de
helichrysum, miere cu trufe, miere cu nucă,
miere maturată natural, miere biologică pentru
consum uman, pâine de casă, pâine proaspătă,
pâine multicereale, pâine integrală, pâine
de secară, cozonaci, siropuri aromatizate
(îndulcitori).
32. Sucuri carbogazoase, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri de fructe, siropuri
pentru limonadă, siropuri pentru băuturi, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor cu
arome de fructe.
33. Băuturi alcoolice spirtoase, ţuică de prune.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1739

(210) M 2020 07756 (111)174320
(151) 27/10/2020
(732) MC SMART CENTER, INTRAREA

RECONSTRUCTIEI, NR.4,
CAMERA NR.1, BL.27, SC.2, ET.5,
AP.65, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Money STUDIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.02

(591) Culori revendicate:galben, maro, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de promovare, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
servicii de management comercial, administraţie
comercială oferită on-line dintr-o bază de date pe
calculator sau pe internet, servicii publicitare şi
de promovare şi servicii de informare referitoare
la acestea, furnizate on-line dintr-o bază de
date de calculatoare sau pe internet, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
furnizare de spaţiu pe site-uri web pentru
promovare de produse şi servicii, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor pentru organizare de vânzări prin
internet, organizarea, utilizarea si monitorizarea
programelor de fidelitate si loialitate, sondaje de
opinie, închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
servicii de publicitate furnizate pe internet,

promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, vânzare de spaţii publicitare tip
banner în aplicaţii şi pe site-uri web, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare.
38. Furnizare de servicii de chat audio, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, furnizarea de linii de
chat pe internet, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, furnizarea accesului la spații de
chat pe internet, furnizare de camere de chat
online pentru rețelele sociale, furnizare de
conexiuni de telecomunicații pentru linii de chat,
furnizare de spații de chat și forumuri pe
internet, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, furnizare de camere de
chat online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
spații de chat online pentru transmiterea de
mesaje, comentarii și conținut multimedia între
utilizatori, servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet, furnizarea de forumuri online, furnizare
de acces la site-uri pe internet sau orice altă
reţea de comunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
servicii de mesagerie electronica si transmitere
instantanee a mesajelor, furnizarea de linii
de conversaţie online, furnizare de camere
de conversaţii on-line, furnizarea accesului la
servicii online în domeniul relaţionării sociale,
prezentării sociale şi al întâlnirilor, servicii de
difuzare audio, de text, video şi multimedia
sau alte reţele de comunicare prin intermediul
calculatorului, inclusiv încărcarea, postarea,
afişarea şi transmiterea electronică de date,
informaţii, imagini audio şi video, furnizarea
accesului la un serviciu de reţea online.
41. Servicii de divertisment, informaţii despre
servicii de divertisment furnizate online dintr-o
baza de date computerizata sau de pe internet,
furnizarea de publicatii electronice on-line (care
nu se descarcă), servicii de informaţii, consiliere
şi consultanţă în domeniile menţionate anterior,
divertisment on-line, servicii de divertisment
interactiv, servicii de producţie video, servicii de
producţie de filme, servicii pentru producţie de
divertisment sub formă de filme, producţie de film
pe DVD şi CD-ROM.
42. Crearea şi întreţinerea website-urilor de
videochat, programare de software pentru
portaluri de internet, spaţii de chat, linii de
chat şi forumuri pe internet, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil penru
a permite punerea în comun de conţinut
multimedia şi de comentarii între utilizatori,
găzduire de platforme pe internet pentru
furnizarea conţinutului multimedia.
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45. Servicii de reţele de socializare on-line,
servicii de reţele sociale online accesibile prin
aplicaţii mobile descărcabile, prezentare de
servicii prezentare, de relaţionare şi de întâlnire,
servicii de întâlniri pentru persoane, servicii
de întâlniri, prietenie, prezentare şi relaţionare
socială online, servicii de informatii, consiliere şi
consultanţă în domeniile menţionate anterior.

───────

(210) M 2020 07757 (111)174217
(151) 27/10/2020
(732) KTB PROMOTION S.R.L., STR.

BIHORULUI, NR. 11, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GOOD OLD DAYS-G.O.D.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte, articole care servesc
la acoperirea capului, confecții (articole de
îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2020 07763 (111)174241
(151) 27/10/2020
(732) ORIGINAL DEALS RO S.R.L.,

BD. ALEXANDRU OBREGIA
NR. 15, BL. R13B, SC. 1, AP. 31,
ET. 7, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

ORIGINAL DEALS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
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gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 07769 (111)173738
(151) 28/10/2020
(732) ROMCONSULTING

INTERNATIONAL SRL, STR.
GHETARILOR NR. 15, ETAJ
5, BIROU NR. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NOVOS Home New Home

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07770 (111)173739
(151) 28/10/2020
(732) AUTO AS INTERNATIONAL SRL,

STR. FOISORULUI NR. 114A,
ET. 1, BIROUL NR. 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AUTO AS INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.11.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Hex
#DC202F), negru (Hex #10142B), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de întreținere, service și reparare de
vehicule.

───────

(210) M 2020 07773 (111)173740
(151) 28/10/2020
(732) ANDREEA-GEORGIANA DIANU,

STR. DOINEI NR. 54, SC. 2, ET. 2,
AP. 17, DOBROIESTI, JUD. ILFOV,
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Domnișoara Prăjiturică

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.05.20;
05.07.24; 08.01.16; 11.03.25; 27.05.01;
29.01.15
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(591) Culori revendicate:roz, roșu, mov,
verde, albastru, bej, alb, auriu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), spume de
ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), turtă dulce,
îngheţată, macarons, cacao, ingrediente pe bază
de cacao pentru produse de cofetărie, produse
de patiserie, produse pe bază de cacao sau
ciocolată, bomboane de ciocolată, produse de
cofetărie din ciocolată conținând praline, glazuri
cu aromă de ciocolată, praline, bomboane,
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată cu
diverse umpluturi sau incluzii, ciocolată umplută
sau incluzii, tablete de ciocolată, tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii,
bomboane de ciocolată cu umplutură sau
incluzii cu diverse sortimente, umpluturi pe bază
de ciocolată, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, bomboane pentru pomul de
crăciun, înghețată, biscuiți de ciocolată, biscuiți,
biscuiți din cereale sau făină, biscuiți pentru
consum uman, biscuiți conținând ingrediente
cu diverse arome, biscuiți dulci sau sărați
pentru consum uman cu umplutură cu diverse
sortimente și/sau fără glazură, dulciuri și biscuiți
tradiționali, napolitane, napolitane cu umplutură
cu diverse sortimente și/sau fără glazură, eugenii
(biscuiţi cu cremă), brioșe, produse de patiserie
si cofetărie conținând cafea, cacao sau alte
condiment, prăjituri și deserturi, prăjituri și
deserturi reci, deserturi reci cu umplutură sau
incluzii cu diverse sortimente, prăjituri reci cu
blat pufos, prăjituri reci cu cremă, prăjituri cu
cremă învelite în ciocolată sau alte glazuri,
prăjituri reci cu cremă învelite în ciocolată sau
alte glazuri, prăjituri pe bază de înghețată,
spume reci tip desert (produse de cofetărie),
produse de cofetărie, prăjituri sub forma de
sandviș cu sau fără umpluturi, cu sau fără
glazură, deserturi cu înghețată, torturi, rulouri cu
diverse sortimente și/sau fără glazură, ruladă,
cornuri şi croissante cu sau fără umplutură cu
diverse sortimente şi/sau fără glazură, gofre
cu umplutură cu diverse sortimente şi/sau

fără glazură, creme, deserturi cremă instant,
șerbeturi şi alte glazuri comestibile, băuturi pe
bază de sau cu adaos de cafea, băuturi pe
bază de sau cu adaos de cacao, ciocolată caldă,
gogoși, gogoși proaspete, gogoși umplute,
gogoși glazurate, acadele (dulciuri), aluat pentru
prepararea clătitelor, aluaturi împletite prăjite,
aluaturi pentru napolitane, ciocolată tartinabilă,
înlocuitori (ciocolată), ciocolată aerată, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
umplută, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, prăjituri cu
ciocolată, înghețată cu ciocolată, forme de
ciocolată, scoici de ciocolată, înlocuitori de
ciocolată, ciocolată cu lichior, chipsuri de
ciocolată, ciocolată cu lapte, ciocolată pentru
glazuri, praline de ciocolată, marțipan, glazuri
comestibile, prăjituri de cofetărie, ecleruri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
enumerate în clasa 30 (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin mijloace
electronice (site-uri web), furnizarea unei piețe
comerciale online pentru vânzarea produselor
din clasa 30.

───────
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(210) M 2020 07778 (111)174288
(151) 28/10/2020
(732) Î.I. GEAMĂN ANCA, STR.

TEODOR CODRESCU NR. 6, SC.
A, AP. 24, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, BDUL
CAROL I CORP A, ETAJ 1, BIROU
107, JUD. IASI, IAȘI, 700605, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ANIMAȚIE ÎN DELEGAȚIE
by BOO! Party

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, saltea de joacă pentru
bebeluşi, jocuri de table, tunuri de aruncat
mingi, mingi pentru jocuri, mănuşi de baseball,
mănuşi de baseball/cricket (accesorii pentru
jocuri), clopoţei pentru pomul de Crăciun, carduri
de bingo, camere de mingi pentru jocuri,
jocuri pe tablă, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii
de Crăciun, măşti de carnaval, jocuri de şah,
pomi de Crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice Crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de Crăciun,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti,
truse de magie, manete de comandă pentru

consolele de jocuri, manete de comandă pentru
jucării, numărători (discuri) pentru jocuri, darts,
zaruri, păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, ţinte electronice, carusele pentru
parcurile de distracţii, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate de gimnastică, deltaplane,
jocuri cu potcoave, puzzle-uri, caleidoscoape,
mosoare pentru zmeie, zmeie, măşti (obiecte
de divertisment), păpuşi matrioska, ace de
pompe pentru umflarea mingilor de joacă, plase
pentru sporturi, jucării cu caracter de noutate
pentru petreceri, jucării cu caracter de noutate
pentru a face glume, ornamente pentru pomii
de crăciun, cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor
şi produselor de cofetărie, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), aparate
pentru exerciţii fizice, piñatas, baloane pentru
joacă, mingi/bile de joacă, cărţi de joc, jucării
de plus, jucării de pluş cu păturică ataşată,
prăjini pentru sărituri cu prăjina, jocuri portabile
cu ecrane cu cristale lichide, jocuri portabile
şi jucării cu funcţii de telecomunicaţii integrate,
pompe special adaptate pentru utilizare cu
mingile/bilele de joacă, saci de box, păpuşi
marionete, quoits, rachete / bâte pentru jocuri,
zornăitoare (obiecte de divertisment), vehicule
de jucărie cu telecomandă, panglici pentru
gimnastică ritmică, căluţi balansoar, patine cu
rotile, seturi de machete la scară (jucării), scutere
(jucării), fluturaşi (de badminton), skateboard-
uri, ghete de patinaj cu lame ataşate, popice
(jocuri), praştii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-
uri, bule de săpun (jucării), titirezi (jucării),
trambuline (articole sportive), biciclete staţionare
de antrenament, jucării umplute, schiuri nautice,
piscine (articole de joacă), plăci de înot, centuri
de înot, veste de înot, saltele gonflabile pentru
piscine, leagăne, ursuleţi de plus, plase de
tenis, tunuri pentru mingile de tenis, măşti de
teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu aer de
jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri, maşini
de jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetic, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
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jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de caligrafie,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concrete, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuție de filme, transfer de know-
how (instruire), servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, dublări,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
examinări referitoare la educaţie, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană
servicii de karaoke, servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobile,
servicii de model pentru artişti, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,

prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau cultural, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
pictură pe faţă, educaţie religioasă, instruirea
în sado (instruirea în ceremonia ceaiului),
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2020 07781 (111)173982
(151) 28/10/2020
(732) STANDARD HOUSE S.R.L.,

STR. PINILOR NR. 1086, JUDEŢ
SUCEAVA, COMUNA IPOTEŞTI,
SAT IPOTEŞTI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

A.I.T.I. AGENŢIE IMOBILIARĂ

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de agenţie
imobiliară, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar.

───────

(210) M 2020 07782 (111)173741
(151) 28/10/2020
(732) CODIN-BOGDAN MATICIUC,

STR. NICOLAE G. CARAMFIL
NR. 134, BL. 10D, SC. 1, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CODIN MATICIUC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Pantaloni de călărie pentru purtare ,
camizole, caschete, şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie

de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru ciclişti, gulere detaşabile,
pernuţe împotriva transpiraţiei pentru rochii,
rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), pantofi sau sandale din
iarbă esparto(espadrile), veste de pescuit,
fitinguri metalice pentru încălţăminte, pantofi
de fotbal/ghete de fotbal, saci pentru
picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare,
şosete-tălpici, protecţii de călcâi pentru
încălţăminte, tocuri, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi:
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere)/jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare
(îmbrăcăminte), mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecţie
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-
a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
plastroane pentru cămăşi, plătci de cămăşi,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă, căşti
de duş, bocanci de schi, mănuşi de schi, fuste,
pantaloni scurţi tip fustă, bonete, măşti de somn.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate, producţia de clipuri publicitare,
managementul afacerilor cu privire la artişti,
demostraţii cu produse, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, servicii de comerţ
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online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
filmele şi muzică descărcabilă şi preînregistrată,
publicitate cu plată perclick, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, scrierea de texte
publicitare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de divertisment, servicii de amuzament,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
scrierea de scenarii de film.

───────

(210) M 2020 07783 (111)173742
(151) 28/10/2020
(732) SANO VITA SRL, INDUSTRIEI,

NR. 89, COMUNA PAUSESTI-
MAGLASI, JUDEŢ VÂLCEA, SAT
ULMETEL, VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Fa bine. Binele revine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Batoane pe bază de fructe ca substituţi
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituţi alimentari, batoane pe
bază de nuci şi seminţe, batoane nutritive
pe bază de soia, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
şi fructe cu coaja lemnoasă procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe tăiate, fructe, ciuperci, legume, nuci şi
leguminoase prelucrate, gustări pe bază de tofu,
lapte de orez, lapte de soia, lapte de migdale,
fulgi de cocos, băuturi pe bază de lapte de
cocos, lapte de cocos, unt de cocos, seminţe
procesate, pateu vegetal, unt de arahide, ulei de
arahide, lapte de arahide, arahide, boabe, ulei de
floarea-soarelui comestibil, uleiuri comestibile,
linte uscată, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia preparate, legume

amestecate, legume procesate, chipsuri de
legume, paste de legume, legume conservate,
fistic preparat, alune de pădure preparate,
seminţe de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, pateuri vegetale, boabe de mazăre
galbenă, năut, preparat, pastă de năut.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale şi batoane energizante, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane pe bază
de cereale ca substituţi alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe bază de grâu, orez expandat, biscuiţi de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conţin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conţin
tărâţe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale şi fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conţinând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahăr
şi miere, ceai, seminţe de cereale procesate,
paste făinoase alimentare, paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi paste umplute, zahăr brut,
drojdie, condimente, amestecuri de condimente,
făină, gluten din grâu uscat (produs alimentar),
produse apicole de uz alimentar, făină de soia
pentru mâncare, sare, făină de năut, făină
de hrişcă, preparate din tărâţe pentru consum
uman, biscuiţi, covrigei.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale şi batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcţii administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
cu musli, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
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promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.
41. Servicii de scriere pentru bloguri cu
excepţia celor publicitare, instruire în dietetică
(nemedicală), servicii educative în domeniul
dieteticii, organizare de cursuri de formare
cu privire la diete prin internet, cursuri de
instruire privind sănătatea, servicii educaţionale
de tip coaching, servicii educaţionale în sectorul
sănătăţii, servicii educaţionale pe calculator,
servicii educaţionale referitoare la forma fizică,
furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, activităţi culturale, publicare de
materiale editoriale cu excepţia celor publicitare
pe site-uri accesibile printr-o reţea globală de
calculatoare.

───────

(210) M 2020 07786 (111)174191
(151) 28/10/2020
(732) BIO EURO MESES SRL, ALEEA

MOVILESTILOR NR. 4/E, BL. E, ET.
1, APT. 19, JUD. SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BIO EURO MESEŞ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.01.12; 05.07.09

(591) Culori revendicate:verde, albastru
deschis, albastru închis, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Fructe de pădure, conservate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, fructe congelate,
fructe, la conservă, gustări pe bază de fructe,
compoturi, compot de merişoare, gemuri.
31. Fructe, proaspete, fructe de pădure,
proaspete, struguri, proaspeţi, portocale,
proaspete.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 29,
respectiv: fructe de pădure, conservate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, fructe congelate,
fructe, la conservă, gustări pe bază de fructe,
compoturi, compot de merişoare, gemuri şi
clasa 31, respectiv fructe, proaspete, fructe
de pădure, proaspete, struguri, proaspeţi,
portocale, proaspete.

───────

(210) M 2020 07787 (111)174192
(151) 28/10/2020
(732) BIO EURO MESES SRL, ALEEA

MOVILESTILOR NR. 4/E, BL. E, ET.
1, APT. 19, JUD. SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Rania Apartments

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.11
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(591) Culori revendicate:roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07791 (111)174212
(151) 28/10/2020
(732) A.A.R.D. C.A.R. UNIREA TECUCI,

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 37,
JUD. GALAȚI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

A.A.R.D.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de organizații la cooperative de
credit, împrumuturi (finanțare), servicii de
împrumut, acordări de împrumuturi, servicii de
împrumut și de credit.
45. Servicii personale și sociale oferite de
către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, servicii caritabile, respectiv furnizarea
de îmbrăcăminte și încălțăminte persoanelor
nevoiașe, servicii personale și sociale.

───────

(210) M 2020 07792 (111)173957
(151) 28/10/2020
(732) S.C. CT CLINIC S.R.L., STR.

FINLANDA NR. 19, CAMERA
5, SUBSOL, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CT CLINIC PET-CT

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 26.02.05;
26.05.02

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu, roșu,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea programelor de fideiizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile/
contabilitate, auditui afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
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de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstrații cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, servicii
de agenție de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale pentru terți,
negocierea contractelor de afaceri pentru terți,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
închiriere de echipamente și mașini de birou,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerț
cu amănuntul pentru preparatele sanitare

și veterinare și pentru proviziile medicale
promovarea vânzărilor pentru terți, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului srte-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare și farmaceutice și pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare.
36. Servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare
a afacerilor, financiare, investiții de capital,
strângerea de fonduri caritabile, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de agenție de
colectare a debitelor, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
oferirea de informații financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăților/rambursărilor pentru terți,
evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă/evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (RFP), studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscală, subscrierea
asigurărilor de sănătate, finanțare pentru
achiziția în rate/finanțare pentru achiziția prin
închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăți cu portofel electronic, investiții
în fonduri, împrumuturi în schimbul titlurilor
de valoare, subscrierea asigurărilor de viață,
împrumuturi (finanțare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, procesarea
plăților efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăților efectuate cu cardul de debit, închirierea
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bunurilor imobiliare, management imobiliar,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terților prin utilizarea unui card de membru,
colectarea chiriilor, evaluarea costurilor de
reparație (evaluare financiară), servicii bancare
de economisire.
38. Închirierea timpului de acces la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin telefon,
comunicații prin telefoanele celulare, comunicații
prin terminalele de calculator, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informații
în domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii
de agenție de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicații, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații la
o rețea globală de computere, servicii de
rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii de
telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
42. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, însămânțarea norilor, computerizare
în nori (cloud computing), închirierea
de calculatoare, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanță software
pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor

hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informațiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activității cărților de credit pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanță, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, cercetare în domeniul fizicii,
platformă ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoționale, controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea și dezvoltarea de produse noi
pentru terți, servicii de laboratoare științifice,
cercetare științifică, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, găzduire pe
servere, software ca serviciu (saas), cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire
la proiectele tehnice, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, analiza apei, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-
urilor web.
43. Închirierea sălilor de ședințe.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,
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servicii de saloane de înfrumusețare, servicii
de bănci de sânge, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, servicii de sanatoriu
pentru convalescenți, servicii stomatologice,
depilarea cu ceară, servicii de fertilizare in
vitro, îngrijirea sănătății, servicii de îngrijire
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătății, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitalicești, servicii
de bănci de țesuturi umane, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), masaj, servicii
medicale clinice, asistență medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilități, servicii de
moașe, îngrijire medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonție, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, fizioterapie /
terapie fizică, chirurgie plastică, prepararea
rețetelor de către farmaciști, servicii de
psiholog, reabilitarea pacienților consumatori
de stupefiante, închirierea instalațiilor sanitare,
servicii de saună, terapie logopedică, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, servicii de
machiaj.

───────

(210) M 2020 07794 (111)174211
(151) 28/10/2020
(732) A.A.R.D. C.A.R. UNIREA TECUCI,

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.
37, JUDEȚUL GALAȚI, TECUCI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

A.A.R.D.-C.A.R.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii ale organizațiilor cooperative de
credit, împrumuturi (finanțare), servicii de
împrumut, acordări de împrumuturi, servicii de
împrumut și de credit.

45. Servicii personale și sociale oferite de
către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, servicii caritabile, respectiv furnizarea
de îmbrăcăminte și încălțăminte persoanelor
nevoioase, servicii personale și sociale.

───────

(210) M 2020 07799 (111)174175
(151) 28/10/2020
(732) GEORGE-BOGDAN NEGARĂ,

ALEEA MERCUR NR.2, BL.V3,SC2,
ET.3, AP. 36, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800031, GALAȚI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, BL. V40, SC.3, ET.3,
AP.69, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SAILBOAT HUNTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
01.03.01; 18.03.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, postarea de
afișe publicitare, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, servicii de comerț online
cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, publicitate exterioară, publicitate
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radio, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, producție de reclamă radio,
publicitate radio şi de televiziune, publicitate şi
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, producție şi distribuție de reclame la
radio şi la televiziune, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul naval sau a pieselor,
echipamentelor de navigație, furnizarea de
servicii de informare şi consiliere în domeniul
comerțului electronic, servicii de comerț online,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la materiale de construcții, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de intermediere comercială, organizarea
de târguri comerciale, servicii de lobby
comercial.
37. Gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
întreținerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor
servicii de reparații în cazul unei
defecțiuni a vehiculului, transformarea
navelor (recondiţionare), întreţinerea navelor,
dezmembrare de nave, reparare şi întreţinere de
nave, furnizare de informații privind repararea
sau întreţinerea de nave, întreţinerea vehiculelor,
recondiţionarea vehiculelor, vopsirea vehiculelor,
repararea de vehicule nautice, întreţinerea
vehiculelor cu motor, întreţinere şi reparații de
vehicule, montare (instalare) de piese pentru
vehicule, reparare şi întreţinere de vehicule
nautice, întreţinere, service şi reparare de
vehicule, servicii de aplicare unui strat protector
de vopsea pe saşiul vehiculelor, reparare şi
întreţinere de vehicule cu motor şi de motoare
ale acestora, inspecția vehiculelor înainte de
întreţinere, inspecția vehiculelor înainte de
reparații, vopsire de vehicule, vopsire prin
pulverizare, vopsirea metalului prin pulverizare,
vopsire, pentru suprafeţe interioare şi exterioare,
vopsire, interioară şi exterioară, servicii de
pictură decorativă, repararea ceasurilor şi
a ceasornicelor, reparare sau întreţinere de
ceasuri de mână, întreţinere şi reparaţii de
ceasuri de mână, reparare de bijuterii, servicii
de consiliere cu privire la repararea vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la întreţinerea
vehiculelor, servicii de consiliere cu privire la
repararea autovehiculelor, servicii de consiliere
cu privire la montarea motoarelor.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin terminalele de calculator,
comunicații prin rețelele de fibră optică,
transmisie de podcasturi, furnizarea de camere
de chat pe internet, furnizarea de forumuri online,

difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, difuzarea prin intermediul televizorului,
servicii de videoconferinţă, transmisia fără fir
(wireless), emisiuni televizate, radiocomunicaţii,
comunicații radio, telecomunicații prin radio,
radiodifuziune şi transmitere de programe
radio, servicii de radiocomunicaţii, transmisie de
programe radio, difuzare de programe radio,
servicii de informare prin radio, difuzarea la
radio şi televiziune, servicii de radiodifuziune
prin internet, transmitere de programe radio
şi de televiziune, difuzare de programe de
radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe prin internet, difuzare de programe
de televiziune, telecomunicații, servicii de
telecomunicații, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la forumuri pe internet,
furnizarea de spaţii de chat şi forumuri pe
internet.
41. Distribuție de filme, regizarea de filme,
alta decât filme publicitare, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
divertisment radio, producția de programe
radio şi de televiziune, închirierea de
echipament pentru scufundări libere, furnizarea
de facilitați sportive, închirierea de echipament
sportiv, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
divertisment, divertisment televizat, divertisment
pe internet, divertisment online, divertisment
prin filme, divertisment de radio şi televiziune,
organizare de activităţi de divertisment,
organizare de excursii pentru divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de activităţi de divertisment, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, servicii
de divertisment legate de sport, furnizarea de
divertisment prin intermediul internetului, servicii
educative, de divertisment şi sportive, servicii de
divertisment pe nave de croazieră, divertisment
de natura emisiunilor de știri televizate, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
organizare şi coordonare de activităţi de
divertisment, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, emisiuni
de radio (programare), producție de emisiuni
de televiziune, servicii pentru producție de
divertisment sub forma de emisiuni de
televiziune, prezentarea de programe de radio,
divertisment de radio şi televiziune, instruire,
servicii de instruire, instruire prin intermediul
radiodifuziunii, organizarea de cursuri de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1753

instruire pentru turiști, activităţi sportive şi
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale.

───────

(210) M 2020 07801 (111)174403
(151) 28/10/2020
(732) INNOVATIVE TRADING CENTER

SRL, BD. IULIU MANIU, NR. 7,
CORP 62, BIROU 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061071, ROMANIA

(540)

awwaline

(531) Clasificare Viena: 27.05.07; 27.05.23;
26.03.23; 24.15.15; 24.15.21

(591) Culori revendicate:negru
(HEX#000000), roşu(HEX #d0021b)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, arme ascuțite și contondente
cu excepţia armelor de foc, instrumente manuale
de urgență și salvare, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri acţionate manual).
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
nucleare, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, aparate pentru
bronzat, accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz.

16. Adezivi pentru papetărie sau de uz casnic,
articole de papetărie și de birou cu excepţia
mobilei, hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, decoraţiuni şi materiale pentru artişti,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale tipărite,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, adezivi pentru papetărie sau menaj
(materiale de lipit), gluten (lipici) pentru papetărie
sau menaj, gume (lipiciuri) pentru papetărie
sau menaj, lipici pentru papetărie sau menaj,
materiale imprimate, acoperitoare pentru tăvi
de instrumente dentare, fabricate din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, bannere din hârtie, batiste de hârtie,
batistuțe de hârtie, bavete cu mâneci, din
hârtie, bavete din hârtie, bavete din hârtie
pentru bebeluși, bucăți de material cu textura
în relief, utilizate pentru mărunțiș și pentru a
facilita apucarea acestuia cu mâna, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
cartonașe cu nume pentru mese, cârpe de
șters din hârtie, căptușeli din hârtie pentru
vasul de toaletă, căptușeli parfumate pentru
sertare, căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, covorașe absorbante de
unică folosință pentru dresajul animalelor de
companie, dantelă de hârtie, decorațiuni de
hârtie pentru masă, decorațiuni din carton pentru
alimente, dischete demachiante din hârtie,
fanioane de hârtie, fețe de masă de hârtie,
fețe de masă din hârtie, fețe din hârtie pentru
masă, filtre de apă din hârtie, filtre de cafea
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ghirlande de
hârtie, hârtie absorbantă, hârtie de bucătărie,
hârtie de protecție pentru cuptor, hârtie de
toaletă, hârtie de împachetat alimente, hârtie
folosită pe mesele de examinare, hârtie igienică,
hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică sub formă de rolă,
hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie pentru
copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie pentru
șervețele, hârtie pergament, hârtie rezistentă
la grăsimi, suporturi pentru farfurie din carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, suporturi
din carton pentru indicarea amplasării veselei,
suporturi din hârtie pentru masă, garnituri
de masă din hârtie, lopățele din carton
pentru eliminarea excrementelor animalelor de
companie, feţe de masă din hârtie, pancarte
din hârtie sau carton, placarde din hârtie,
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prosoape pentru față fabricate din hârtie,
prosoape de hârtie, învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, învelișuri din hârtie pentru
colaci de wc, prosoape de hârtie pentru față,
prosoape de hârtie pentru mâini, prosoape
din hârtie, prosoape de hârtie utilizate la
curățenie, prosoape igienice din hârtie pentru
mâini, protectoare din hârtie pentru schimbatul
scutecelor, pungi de gunoi din hârtie, pungi
pentru ambalare din hârtie biodegradabilă, pungi
pentru gătit în cuptorul cu microunde, role de
bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică, role de
hârtie pentru case de marcat, saci de gunoi din
hârtie (pentru uz casnic), saci din hârtie pentru
coșul de gunoi, șervete de masă, din carton,
șervete din hârtie de uz cosmetic, șervetele de
masă din hârtie, șervețele de buzunar din hârtie,
șervețele de hârtie, șervețele de hârtie de pus
sub cești, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele de masă din hârtie, șervețele de toaletă
din hârtie, șervețele de unică folosință, șervețele
din celuloză, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele din celuloză de uz cosmetic, șervețele
din hârtie, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele pentru baie, stegulețe decorative din
hârtie, stegulețe din hârtie, suporturi absorbante
de unică folosință pentru animale de companie,
suporturi de hârtie pentru pahare de cocteil,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din carton, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie, suporturi de pahare
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare,
suporturi din carton pentru pahare, suporturi
din hârtie pentru pahare de bere, suporturi din
mucava pentru pahare, suporturi pentru halbe de
bere, traverse de masă din celuloză, traverse de
masă din hârtie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri.
20. Culcuşuri și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă
și mobilier, recipiente (containere) și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, accesorii din plastic pentru
scări, adaptor de stivuire (accesorii nemetalice),
agățătoare de oglinzi, nu din metal, agățătoare
de perete din materiale nemetalice, ansambluri
de arcuri (nemetalice) pentru introducere în
perne, ansambluri de arcuri (nemetalice) pentru
introducere în saltele, araci din lemn tare, araci
nemetalici pentru grădină, arcuri confecționate
în principal din plastic, balamale nemetalice,
balamale nemetalice cu acționare prin arc,
balamale nemetalice cu arc, balamale pentru
podea, nu din metal, balamale, care nu sunt

din metal, balustrade pentru cadă, care nu
sunt confecționate din metal, bare de duș
nemetalice, bare de plastic pentru scări, bare
de prindere pentru căzi de baie, nu din metal,
bare de prindere pentru duș, nu din metal,
bare mâner, nemetalice, bare pentru draperii
de duș nemetalice, bețișoare din lemn pentru
bomboane sau înghețată, bobine (care nu
sunt din metal, mecanice sau constituie piese
pentru mașini), bobine din lemn (pentru fire,
mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bobine nemetalice (altele decât piesele
de mașini sau aparate), brățări de identificare
pentru spitale (nemetalice), bolțuri de ancorare,
nu din metal, destinate utilizării la construirea
podurilor, brățări de identificare, nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, capre de tăiat
cu ferăstrăul, nu din metal, capră de tăiat
lemne, cârlige nemetalice pentru baie, catarge
portabile pentru arborat steaguri, nu din metal,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, cârlige cu șurub,
nu din metal, cârlige de agățare a pozelor,
nu din metal, cârlige de siguranță, nu din
metal, cârlige nemetalice, cârlige nemetalice
pentru decorațiuni de perete (gen tapiserii,
covorașe), cârlige nemetalice pentru prosoape,
cârlige nemetalice pentru trapeze, cârlige pentru
agățat genți, nu din metal, cârlige pentru cortina
de duș, cârlige pentru prosoape, nemetalice,
dispozitive de fixare nemetalice, clame ajustabile
(nemetalice), clanțe din lemn, cobilițe (juguri),
componente de acoperire pentru colțuri, nu
din metal, corniere din plastic, covorașe de
protecție, detașabile, pentru chiuvete, cuie
pentru încălțăminte, nu din metal, discuri și
plăci de suport, nu din metal, distanțiere din
plastic folosite împreună cu panourile sandviș,
distanțiere pentru plăci, doage din lemn, dopuri
de cadă din materiale nemetalice, dopuri din
lemn de închidere a robinetului, dopuri din
plastic de închidere a robinetului, dopuri pentru
chiuvete, nemetalice, dopuri pentru chiuvete, nu
din metal, dopuri pentru căzi, nemetalice, dopuri
pentru tuburi (nemetalice), dopuri pentru dușuri,
nemetalice, elemente nemetalice de protecție
pentru arbori (tuburi), elemente nemetalice de
protecție pentru copaci, etichete din lemn pentru
plante, etichete din plastic, etichete din plastic
pentru identificare plante, etichete din plastic
pentru urechile vitelor, etriere de întindere, nu
din metal, evantai de mână, evantaie de mână,
evantaie pliabile de mână, garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, geamanduri de
legare, nemetalice, încuietori și chei, nu din
metal, flori realizate din batoane de trestie,
forme confecționate din materiale plastice
pentru rame de fotografii, forme confecționate
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din înlocuitori ai lemnului pentru rame de
tablou, forme de plastic pentru fabricarea
săpunului destinate utilizării în producția
comercială, tambure nemecanice nemetalice
pentru furtunuri, garnituri din material plastic,
tobe de înfășurare, nemetalice, nemecanice
pentru furtunuri, glisiere suspendate de plafon
din materiale nemetalice, brățări nemetalice de
identificare, pentru spitale, indicatoare direcție
vânt, nu din metal, inele pentru draperii de duș,
închideri cu inel, altele decât cele din metal,
inele pentru nas de taur (nemetalice), inele
pentru perdele, lanțuri, nu din metal, mânere
de sertar sub formă de inel, care nu sunt din
metal, mânere de sprijin nemetalice, mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru dulapuri, sertare și
mobilier, mânere din ceramică pentru mobilier,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere din
lemn pentru sertare, mânere din materiale de
plastic pentru castroane (de la serviciu de masă),
mânere din plastic pentru sertare, mânere din
plastic pentru uși, întinzătoare (nemetalice) cu
filet, manșoane din materiale nemetalice pentru
bastoane de mers, manșoane pentru susținerea
conductelor (plastic), matrițe de plastic pentru
fabricarea săpunului, muchii de scări din plastic,
mosoare nemetalice cu acționare manuală
pentru furtunuri de grădină, mânere din porțelan,
mânere din porțelan pentru sertare, mânere din
sticlă, mânere din sticlă pentru sertare, mânere
pentru sertare, nu din metal, mânere rotunde
din lemn, mânere rotunde pentru uși, din lemn,
mânere rotunde pentru uși, din porțelan, mânere
rotunde pentru uși, nu din metal, mânere sferice
din plastic, mulaje din ipsos pentru turnarea de
materiale ceramice, opritoare din lemn pentru
uși, opritoare pentru dulapuri, nu din metal,
piese de legătură pentru bastoane, din materiale
nemetalice, plăci funerare din plastic, plăcuțe de
identificare de plastic pentru animale, plăcuțe de
identificare pentru animale, nemetalice, plăcuțe
pentru ușă, nu din metal, plăcuțe protectoare
împotriva murdăririi aplicate pe ușile batante, nu
din metal, protecții din materiale plastice pentru
chiuvetă, prăjini nemetalice, rame nemetalice
pentru plăcuțe de înmatriculare, scuturi de
protecție din materiale plastice pentru copaci,
șaibe din plastic, șaibe elastice din plastic,
sisteme nemetalice de fixare pentru plăcuțe
de înmatriculare, suporturi (nemetalice) pentru
fixarea de plăci, suporturi de șervețele (fixe)
nemetalice, suporturi nemetalice pentru agățat
furtunuri, suporturi pentru copaci (nemetalice),
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
frânghii de uscat rufe, din lemn sau materiale
plastice, suporturi pentru plante, suporturi

suspendate pentru plante, nu din metal, suporturi
în consolă din materiale nemetalice (altele decât
pentru construcții), tacheți pentru andocare, nu
din metal, tambure nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri, șine pentru perdele de duș,
știfturi pentru încălțăminte, nu din metal,
țăruși nemetalici pentru corturi, ventile, nu din
metal, tije de sprijin nemetalice pentru plante
sau copaci, tije pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tije pentru scări
nemetalice, tipare din plastic pentru utilizare
în cadrul procesului de fabricare de mobilier,
tobe de înfășurare nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri, trapeze nemetalice pentru
ambarcațiuni cu pânze, tuburi din plastic
care se pot strânge, goale, tăvi nemetalice,
tăvi nemetalice (altele decât cele pentru uz
casnic sau pentru sortarea sau numărarea
numerarului), ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, ventuze (accesorii),
ventuze din plastic, verigi confecționate din
materiale nemetalice, țăruși, nu din metal,
pentru plante sau copaci, vizoare pentru uși,
nu din metal (fără mărire), gheare de animale,
înlocuitori de baga, bambus, bastoane de
bambus, benzi de lemn, benzi de plută, carapace
de broască țestoasă (material neprelucrat sau
parțial prelucrat), chihlimbar, bare de chihlimbar
sintetic, coarne artificiale, coarne de animal,
coarne de cerb, coarne de mamifere din familia
cervidae, cochilii de melc de mare, colți de
fildeș (material neprelucrat sau parțial prelucrat),
copite de animale, coral (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), coral neprelucrat, corali,
corn brut sau semiprelucrat, dinți de animale,
fanoane brute sau semiprelucrate, fildeș, fildeș
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
fildeș brut sau semiprelucrat, fildeș vegetal,
fân onigaya (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), imitații de baga, muchii din paie,
împletituri de paie, oase de animale (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), oase de
balenă, os de balenă, paie împletite (cu excepția
rogojinilor), răchită, sidef, cochilii de scoici,
sidef brut sau semiprelucrat, sidef neprelucrat,
spumă de mare, spumă de mare (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), stuf (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), trestie
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
trestie (materiale pentru împletit), trestie indiană,
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat).
21. Articole pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de
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uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, ajutaje pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, aspersoare (stropitori),
baghete pentru pulverizare pentru furtunurile de
grădină, bețe de sprijin pentru ghivece de flori,
boluri pentru decorațiuni florale, boluri pentru
flori, boluri pentru flori din metale prețioase,
capace din plastic pentru ghivece de flori,
capete de stropitori, coșuri de flori, coșuri
pentru plante, duze de furtun pentru stropit,
duze din plastic pentru pulverizare, duze pentru
furtunuri, duze pentru furtunuri de apă, farfurii
și suporturi pentru ghivece, farfurioare pentru
ghivece de flori, duze de furtunuri pentru
stropit, ghivece de ceramică, ghivece de flori,
ghivece de flori din porțelan, ghivece de flori
pentru ritualuri, ghivece de lut, ghivece de
porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, ghivece din sticlă pentru
flori, glastre pentru plante, învelitori pentru
ghivece de flori, altele decât cele din hârtie,
jardiniere, mănuși de grădinărit, perii pentru
gazon, suporturi pentru plante (aranjamente
florale), pulverizatoare atașate la furtunurile
de grădină, pulverizatoare pentru furtunuri de
grădină, recipiente pentru compost, de uz
casnic, recipiente pentru flori, recipiente pentru
reamenajarea plantelor, seringi cu apă pentru
pulverizarea plantelor, seringi pentru flori, seringi
pentru grădină, seringi pentru plante, seringi
pentru seră, seringi pentru stropit flori și plante,
instrumente pentru stropire, robinete pentru
furtunuri de stropire, stropitori, suporturi pentru
buchete, suporturi pentru flori, suporturi pentru
ghivece de flori, terarii de apartament (pentru
animale), terarii de apartament (pentru plante),
terarii de interior pentru plante, tăvi cu semințe
pentru cultivare, tăvi pentru semințe, vase de
porțelan pentru plante, vase din lut, vase pentru
plante din material plastic, vaze, vaze conice,
vaze de flori din metale prețioase, vaze din lut
pentru podea, vaze din piatră pentru podea, vaze
din sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze
pentru flori, vaze pentru podea, vaze, nu din
metal prețios, acvarii și vivarii, dispozitive pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, adăpătoare
nemecanizate sub formă de distribuitoare
portabile de apă și de lichide pentru animale
de companie, adăpători, adăpători acționate de
animale domestice, alimentatoare nemecanizate
pentru animale, piepteni pentru animale,
biberoane pentru animale mici, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, boluri pentru peștișori, perii

pentru cai, colivii pentru păsări, căușe pentru
hrana canină, colivii pentru păsări domestice,
cuști de sârmă pentru animale domestice,
cuști metalice de uz casnic, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, cuști pentru animale de companie,
dispozitive de hrănire pentru animale pe care
animalele le pot acționa singure, dispozitive
de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în natură, dispozitive de hrănire pentru păsări,
dispozitive de hrănire pentru păsări sub
formă de recipiente, dispozitive electronice de
hrănire pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, dispozitive pentru îndepărtarea
animalelor sălbatice, nu din metal, dispozitive
pentru îndepărtarea păsărilor, nu din metal,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, iesle de
hrănire metalice pentru bovine, iesle pentru
animale, iesle pentru bovine, iesle pentru
cai, inele pentru păsări, jgheaburi, jgheaburi
de apă pentru bovine, jgheaburi metalice
pentru bovine, litiere automate pentru animale
de companie, litiere pentru animale, litiere
pentru animale de companie, litiere pentru
pisici, litiere pentru păsări, lopățele pentru
curățarea litierelor animalelor de casă, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, mănușă de toaletat animale de
companie, cuiburi cu ouă, artificiale, perii anti-
năpârlire pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, perii de sârmă pentru
cai, perii pentru animale de companie, perii
pentru coamă (piepteni pentru cai), perii pentru
toaleta animalelor de companie, perii pentru
îngrijirea animalelor, perii pentru țesălarea cailor,
păr de animale (perii și pensule), inele pentru
păsări, piepteni pentru animale domestice,
piepteni pentru cai, produse cu ultrasunete
pentru îndepărtarea păsărilor, recipiente de
băut pentru animale, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, recipiente din
plastic pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie, recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de băut animalelor de
companie, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, scăldătoare pentru
păsări, care nu sunt structuri, stinghii pentru
colivii de păsări, troace pentru ovine, troacă
pentru păsări domestice, tăvi de plastic folosite
ca litiere pentru pisici, țesale, troace pentru porci,
vase de băut pentru păsări domestice, vase de
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mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicaţii, abonamente la ziare,
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, servicii de agenții de import-
export în domeniul energiei, analiză de preț,
brokeraj cu liste pe bază de nume și adrese,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, consiliere
cu privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, consultanță privind comerțul în barter,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informaţii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,

și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu calculatoarele portabile,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la pachete
media, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la
servicii telefonice, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la ziare electronice, organizare de
cumpărări colective, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
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tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de vânzări de
animale, organizare și coordonare de piețe de
vechituri, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la prelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de export, servicii ale agențiilor
de import, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, servicii de abonamente la ziare, pentru
terți, servicii de achiziții, servicii de achiziții
de cupoane pentru alte persoane, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
analiză a prețurilor, servicii de aprovizionare
cu articole de birou pentru terți, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),

servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, servicii de comenzi automate
de stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comparare a prețurilor la energie, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor terți, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, servicii
de externalizare sub formă de organizare de
achiziții de produse pentru alte persoane, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de agenţii
de import și export, servicii de informare și
consiliere în materie de tarife, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor de machiaj, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de intermediere de afaceri
cu privire la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de telemarketing,
servicii pentru promovarea exporturilor, servii de
abonamente la publicații, pentru terți, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți), servicii de vânzare prin licitație
publică, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
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servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu arme,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecție acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
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îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri
sintetice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la flori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seifuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arme, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
cusut, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fire de tricotat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de șelărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
pentru pereți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru

animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri sintetice, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
radiatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la flori,
servicii de vânzare de alimente prin magazine
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de desfacere cu amănuntul fără personal,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărarea de
servicii de divertisment, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2020 07804 (111)174252
(151) 02/11/2020
(732) RICOMED SRL, STR. MR.

ALEXANDRU CAMPEANU, NR. 43,
SECTOR 1, SECTOR 1, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

RI-MED

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 26.04.01;
26.04.14; 29.01.12; 27.05.01

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Dispozitive pentru monitorizarea garourilor,
ace pentru suturi, capsatoare (acționate
manual) pentru uz chirurgical, capsatoare
chirurgicale, copci chirurgicale, dispozitive

de scos agrafe chirurgicale, dispozitive
medicale pentru închiderea rănilor, foi cu
gel de silicon pentru tratarea cicatricilor,
instrumente de sutură hemostatice, instrumente
pentru sutură, ace cardiovasculare, ace de
uz chirurgical, adaptoare cervicale, aparate
cardiovasculare, aparate de respirat de
uz medical, aparate cu infraroșii de uz
chirurgical, aparate cu unde șoc pentru uz
medical, aparate medicale folosite în chirurgia
cardiacă, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparate pentru aspirarea sângelui
pierdut în timpul intervențiilor chirurgicale,
aparate pentru chirurgia neinvazivă, aparate
pentru ortopedie, aparate pentru monitorizarea
heparinei pentru proceduri chirurgicale, aparate
pentru utilizare în reconstrucția oaselor, aparate
și instrumente chirurgicale, aparatură medicală
pentru urologie, apărători de degete pentru
uz medical, atele (chirurgie), atele pentru
degete, bandaje compresive, baloane pentru
utilizare în artroscopie, bisturie cu laser de
uz medical, bisturie medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane
sau animale, canule, centuri chirurgicale,
chiurete, ciocane pentru uz chirurgical, ciocane
pentru uz medical, cleme de uz chirurgical,
clești chirurgicali, comprese abdominale de uz
chirurgical, costotoame, cuțite de uz medical,
cuțite chirurgicale, cuțite din inox pentru uz
chirurgical, cuțite medicale și chirurgicale pentru
tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, cuțite microchirurgicale pentru uz
oftalmologic, dispozitive de găurire de uz
chirurgical, dispozitive de măsurat lungimi, de uz
medical, dispozitive medicale de tăiere, drenaje
toracice, echipament endoscopic, echipamente
electromedicale, echipamente endoscopice de
uz medical, echipamente laparoscopice de uz
medical, electrozi pentru defibrilatoare externe,
endoscoape, ferăstraie de uz chirurgical,
foarfece (instrumente chirurgicale), foarfece
medicale, foarfeci chirurgicale, forcepsuri,
forcepsuri cu mâner tip foarfecă (de uz
chirurgical), freze chirurgicale, freze electrice
de uz chirurgical, instrumentar chirurgical
pentru incizii, instrumentar chirurgical pentru
tăiat, instrumentar de tăiere pentru uz
chirurgical, instrumentar pentru cateterizare
uretrală, instrumente chirurgicale, instrumentar
pentru ginecologie, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia coloanei
vertebrale, instrumente de compresie pentru
membre, instrumente chirurgicale pentru
prinderea arterelor, instrumente de tăiat de
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uz chirurgical, instrumente de tăiat de uz
medical, instrumente de tăiere cu laser pentru
uz medical, instrumente de înșurubare pentru
uz chirurgical, instrumente de umflat pentru
baloanele de angioplastie, instrumente de
îndepărtat țesuturi (retractoare) (instrumente
medicale), instrumente folosite în litotomie,
instrumente medicale cu acționare pneumatică,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale pentru tăierea țesuturilor, instrumente
pentru curățarea urechilor, instrumente pentru
incizii, de uz chirurgical, instrumente pentru
tăiat bătături, instrumente pentru tăiat fire
de sutură (chirurgicale), instrumente pentru
îndepărtarea, ridicarea sau imobilizarea oaselor
în timpul operației, instrumente rectale, lame
chirurgicale, lame de cuțit (chirurgicale), lame
de microtom de unică folosință, laringoscoape,
lămpi chirurgicale, lămpi cu infraroșii de uz
chirurgical, manșoane de cârje, mânere pentru
bisturie, măști respiratorii de uz medical,
oglinzi chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical,
pense pentru repoziționare, pensete de uz
chirurgical, pense de uz chirurgical, pensete
de uz medical, recipiente pentru instrumente
chirurgicale, retractoare chirurgicale, scalpele
pentru oase, scalpele electrice (pentru uz
chirurgical), specule, specule de unică folosință,
specule pentru otoscoape, suporturi de ace
pentru uz chirurgical, trocare, truse cu
instrumente medicale, șuruburi ortopedice,
ciorapi medicali, ciorapi medicali compresivi,
ciorapi medicali de susținere, ciorapi medicali
cu compresie descrescătoare, ciorapi medicali
de uz terapeutic, pachete cu gel cald activate
chimic de uz medical, pachete cu gel
rece activate chimic de uz medical, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
clinice, termometre auriculare, termometre
de uz medical, termometre digitale de
uz medical, termometre pentru măsurarea
temperaturii corporale, termometre electronice
de uz medical, termometre cu infraroșu
de uz medical pulsoximetre, stetoscoape,
nebulizatoare, lanternă diagnostic, otoscop,
garou, lansete medicale, autoînţepător, orteze
de cot de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze de genunchi de uz
medical, orteze suport pentru degetele de la
picioare, orteze pentru încheietura mâinii, de uz
medical, orteze pentru corectarea degetelor de
la picioare, orteze pentru susținerea în poziția
corectă a unei părți mobile a corpului, dopuri
de urechi (pentru protecția urechii), dopuri de
urechi pentru dormit, dopuri de urechi pentru
protecție împotriva zgomotelor, mijloace de

protecție împotriva zgomotului sub formă de
dopuri deformabile pentru urechi.

───────

(210) M 2020 07805 (111)174253
(151) 02/11/2020
(732) RICOMED SRL, STR. MR.

ALEXANDRU CAMPEANU, NR. 43,
SECTOR 1, SECTOR 1, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

RICOMED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Dispozitive pentru monitorizarea garourilor,
ace pentru suturi, capsatoare (acționate
manual) pentru uz chirurgical, capsatoare
chirurgicale, copci chirurgicale, dispozitive
de scos agrafe chirurgicale, dispozitive
medicale pentru închiderea rănilor, foi cu
gel de silicon pentru tratarea cicatricilor,
instrumente de sutură hemostatice, instrumente
pentru sutură, ace cardiovasculare, ace de
uz chirurgical, adaptoare cervicale, aparate
cardiovasculare, aparate de respirat de
uz medical, aparate cu infraroșii de uz
chirurgical, aparate cu unde șoc pentru uz
medical, aparate medicale folosite în chirurgia
cardiacă, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparate pentru aspirarea sângelui
pierdut în timpul intervențiilor chirurgicale,
aparate pentru chirurgia neinvazivă, aparate
pentru ortopedie, aparate pentru monitorizarea
heparinei pentru proceduri chirurgicale, aparate
pentru utilizare în reconstrucția oaselor, aparate
și instrumente chirurgicale, aparatură medicală
pentru urologie, apărători de degete pentru
uz medical, atele (chirurgie), atele pentru
degete, bandaje compresive, baloane pentru
utilizare în artroscopie, bisturie cu laser de
uz medical, bisturie medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane
sau animale, canule, centuri chirurgicale,
chiurete, ciocane pentru uz chirurgical, ciocane
pentru uz medical, cleme de uz chirurgical,
clești chirurgicali, comprese abdominale de uz
chirurgical, costotoame, cuțite de uz medical,
cuțite chirurgicale, cuțite din inox pentru uz
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chirurgical, cuțite medicale și chirurgicale pentru
tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, cuțite microchirurgicale pentru uz
oftalmologic, dispozitive de găurire de uz
chirurgical, dispozitive de măsurat lungimi, de uz
medical, dispozitive medicale de tăiere, drenaje
toracice, echipament endoscopic, echipamente
electromedicale, echipamente endoscopice de
uz medical, echipamente laparoscopice de uz
medical, electrozi pentru defibrilatoare externe,
endoscoape, ferăstraie de uz chirurgical,
foarfece (instrumente chirurgicale), foarfece
medicale, foarfeci chirurgicale, forcepsuri,
forcepsuri cu mâner tip foarfecă (de uz
chirurgical), freze chirurgicale, freze electrice
de uz chirurgical, instrumentar chirurgical
pentru incizii, instrumentar chirurgical pentru
tăiat, instrumentar de tăiere pentru uz
chirurgical, instrumentar pentru cateterizare
uretrală, instrumente chirurgicale, instrumentar
pentru ginecologie, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia coloanei
vertebrale, instrumente de compresie pentru
membre, instrumente chirurgicale pentru
prinderea arterelor, instrumente de tăiat de
uz chirurgical, instrumente de tăiat de uz
medical, instrumente de tăiere cu laser pentru
uz medical, instrumente de înșurubare pentru
uz chirurgical, instrumente de umflat pentru
baloanele de angioplastie, instrumente de
îndepărtat țesuturi (retractoare) (instrumente
medicale), instrumente folosite în litotomie,
instrumente medicale cu acționare pneumatică,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale pentru tăierea țesuturilor, instrumente
pentru curățarea urechilor, instrumente pentru
incizii, de uz chirurgical, instrumente pentru
tăiat bătături, instrumente pentru tăiat fire
de sutură (chirurgicale), instrumente pentru
îndepărtarea, ridicarea sau imobilizarea oaselor
în timpul operației, instrumente rectale, lame
chirurgicale, lame de cuțit (chirurgicale), lame
de microtom de unică folosință, laringoscoape,
lămpi chirurgicale, lămpi cu infraroșii de uz
chirurgical, manșoane de cârje, mânere pentru
bisturie, măști respiratorii de uz medical,
oglinzi chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical,
pense pentru repoziționare, pensete de uz
chirurgical, pense de uz chirurgical, pensete
de uz medical, recipiente pentru instrumente
chirurgicale, retractoare chirurgicale, scalpele
pentru oase, scalpele electrice (pentru uz
chirurgical), specule, specule de unică folosință,
specule pentru otoscoape, suporturi de ace
pentru uz chirurgical, trocare, truse cu

instrumente medicale, șuruburi ortopedice,
ciorapi medicali, ciorapi medicali compresivi,
ciorapi medicali de susținere, ciorapi medicali
cu compresie descrescătoare, ciorapi medicali
de uz terapeutic, pachete cu gel cald activate
chimic de uz medical, pachete cu gel
rece activate chimic de uz medical, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
clinice, termometre auriculare, termometre
de uz medical, termometre digitale de
uz medical, termometre pentru măsurarea
temperaturii corporale, termometre electronice
de uz medical, termometre cu infraroșu
de uz medical pulsoximetre, stetoscoape,
nebulizatoare, lanternă diagnostic, otoscop,
garou, lansete medicale, autoînţepător, orteze
de cot de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze de genunchi de uz
medical, orteze suport pentru degetele de la
picioare, orteze pentru încheietura mâinii, de uz
medical, orteze pentru corectarea degetelor de
la picioare, orteze pentru susținerea în poziția
corectă a unei părți mobile a corpului, dopuri
de urechi (pentru protecția urechii), dopuri de
urechi pentru dormit, dopuri de urechi pentru
protecție împotriva zgomotelor, mijloace de
protecție împotriva zgomotului sub formă de
dopuri deformabile pentru urechi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: dispozitive pentru monitorizarea
garourilor, ace pentru suturi, capsatoare
(acționate manual) pentru uz chirurgical,
capsatoare chirurgicale, copci chirurgicale,
dispozitive de scos agrafe chirurgicale,
dispozitive medicale pentru închiderea rănilor,
foi cu gel de silicon pentru tratarea
cicatricilor, instrumente de sutură hemostatice,
instrumente pentru sutură, ace cardiovasculare,
ace de uz chirurgical, adaptoare cervicale,
aparate cardiovasculare, aparate de respirat
de uz medical, aparate cu infraroșii de uz
chirurgical, aparate cu unde șoc pentru uz
medical, aparate medicale folosite în chirurgia
cardiacă, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparate pentru aspirarea sângelui
pierdut în timpul intervențiilor chirurgicale,
aparate pentru chirurgia neinvazivă, aparate
pentru ortopedie, aparate pentru monitorizarea
heparinei pentru proceduri chirurgicale, aparate
pentru utilizare în reconstrucția oaselor, aparate
și instrumente chirurgicale, aparatură medicală
pentru urologie, apărători de degete pentru
uz medical, atele (chirurgie), atele pentru
degete, bandaje compresive, baloane pentru
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utilizare în artroscopie, bisturie cu laser de
uz medical, bisturie medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane
sau animale, canule, centuri chirurgicale,
chiurete, ciocane pentru uz chirurgical, ciocane
pentru uz medical, cleme de uz chirurgical,
clești chirurgicali, comprese abdominale de uz
chirurgical, costotoame, cuțite de uz medical,
cuțite chirurgicale, cuțite din inox pentru uz
chirurgical, cuțite medicale și chirurgicale pentru
tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, cuțite microchirurgicale pentru uz
oftalmologic, dispozitive de găurire de uz
chirurgical, dispozitive de măsurat lungimi, de uz
medical, dispozitive medicale de tăiere, drenaje
toracice, echipament endoscopic, echipamente
electromedicale, echipamente endoscopice de
uz medical, echipamente laparoscopice de uz
medical, electrozi pentru defibrilatoare externe,
endoscoape, ferăstraie de uz chirurgical,
foarfece (instrumente chirurgicale), foarfece
medicale, foarfeci chirurgicale, forcepsuri,
forcepsuri cu mâner tip foarfecă (de uz
chirurgical), freze chirurgicale, freze electrice
de uz chirurgical, instrumentar chirurgical
pentru incizii, instrumentar chirurgical pentru
tăiat, instrumentar de tăiere pentru uz
chirurgical, instrumentar pentru cateterizare
uretrală, instrumente chirurgicale, instrumentar
pentru ginecologie, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia coloanei
vertebrale, instrumente de compresie pentru
membre, instrumente chirurgicale pentru
prinderea arterelor, instrumente de tăiat de
uz chirurgical, instrumente de tăiat de uz
medical, instrumente de tăiere cu laser pentru
uz medical, instrumente de înșurubare pentru
uz chirurgical, instrumente de umflat pentru
baloanele de angioplastie, instrumente de
îndepărtat țesuturi (retractoare) (instrumente
medicale), instrumente folosite în litotomie,
instrumente medicale cu acționare pneumatică,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale pentru tăierea țesuturilor, instrumente
pentru curățarea urechilor, instrumente pentru
incizii, de uz chirurgical, instrumente pentru
tăiat bătături, instrumente pentru tăiat fire
de sutură (chirurgicale), instrumente pentru
îndepărtarea, ridicarea sau imobilizarea oaselor
în timpul operației, instrumente rectale, lame
chirurgicale, lame de cuțit (chirurgicale), lame
de microtom de unică folosință, laringoscoape,
lămpi chirurgicale, lămpi cu infraroșii de uz
chirurgical, manșoane de cârje, mânere pentru
bisturie, măști respiratorii de uz medical,

oglinzi chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical,
pense pentru repoziționare, pensete de uz
chirurgical, pense de uz chirurgical, pensete
de uz medical, recipiente pentru instrumente
chirurgicale, retractoare chirurgicale, scalpele
pentru oase, scalpele electrice (pentru uz
chirurgical), specule, specule de unică folosință,
specule pentru otoscoape, suporturi de ace
pentru uz chirurgical, trocare, truse cu
instrumente medicale, șuruburi ortopedice,
ciorapi medicali, ciorapi medicali compresivi,
ciorapi medicali de susținere, ciorapi medicali
cu compresie descrescătoare, ciorapi medicali
de uz terapeutic, pachete cu gel cald activate
chimic de uz medical, pachete cu gel
rece activate chimic de uz medical, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
clinice, termometre auriculare, termometre de
uz medical, termometre digitale de uz medical,
termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale, termometre electronice de uz
medical, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,
fitile de sulf (dezinfectante), dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante de
uz menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, soluții de curățare de uz
medical, alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni,
antiseptice cu efect profilactic, antiseptice
cu efect terapeutic, bactericizi, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante pentru wc-
uri chimice, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente, dezinfectanți pentru instrumente
și aparate medicale, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
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pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptice, produse dezinfectante pentru
bazine de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluții de
sterilizare, șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, spray-
uri antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă
de aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe dure,
produse pentru sterilizare, substanțe de spălare
(sterilizante), substanțe de sterilizare, costume
chirurgicale sterile, halate medicale, halate de uz
chirurgical, halate pentru examinarea pacienților,
mănuși chirurgicale, mănuși de latex de uz
medical, mănuși de protecție de unică folosință,
de uz medical, mănuși de protecție de uz
medical, mănuși de protecție de uz veterinar,
mănuși de protecție utilizate de chirurgi în
timpul operațiilor, mănuși de protecție utilizate
de persoane care lucrează în domeniul medical,
mănuși de unică folosință de uz chirurgical,
mănuși de unică folosință de uz veterinar,
mănuși de uz chirurgical, mănuși de uz medical,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical,
îmbrăcăminte de protecție pentru uz chirurgical,
îmbrăcăminte sterilizată de uz chirurgical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, mănuși de uz spitalicesc, mănuși din
cauciuc de uz chirurgical, mănuși din cauciuc
de uz medical, mănuși folosite la examinarea
medicală, mănuși din latex pentru examinare,
pentru uz medical, mănuși din latex de uz
veterinar, mănuși din latex de uz chirurgical,
mănuși din latex de uz stomatologic, măști
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de protecție pentru gură de
uz medical, măști de protecție pentru gură de
uz stomatologic, măști de protecție respiratorie
confecționate din materiale nețesute pentru uz
chirurgical, măști de protecție respiratorie de
uz chirurgical, măști de protecție respiratorie
de uz medical, măști de protecție utilizate de
chirurgi în timpul operațiilor, măști de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical, măști de protecție utilizate de persoane
care lucrează în domeniul stomatologic, măști
faciale de protecție pentru uz medical, măști
faciale de protecție pentru uz stomatologic,
măști nazale (de protecție) pentru uz medical,
măşti sanitare de uz medical, măști nazale (de
protecție) pentru uz veterinar, măști respiratorii
chirurgicale, măști sanitare de uz medical,
măști utilizate de personalul medical, protecții
pentru deget pentru consultații medicale, viziere

de protecție pentru uz chirurgical, viziere de
protecție pentru uz medical, viziere de protecție
pentru uz stomatologic, viziere de protecție
pentru uz veterinar, orteze, orteze medicale,
orteze pentru picior.

───────

(210) M 2020 07808 (111)174397
(151) 29/10/2020
(732) SC. LAUMAR CONSULTING SRL.,

STR. COZLA, NR. 3, BL. B1B,
SC.3, ET.5, AP.109, SECTOR 3,
BUCUREŞTI , 032732, ROMANIA

(540)

JIH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate auditive, aparate auditive analogice,
aparate auditive pentru persoane hipoacuzice,
adaptoare auriculare pentru aparatele auditive,
aparate de amplificare acustică pentru persoane
hipoacuzice (aparate auditive), aparate auditive
care pot fi programate, aparate auditive pentru
persoane cu deficiențe de auz (proteze auditive),
olive sub formă de piese pentru aparate auditive,
amplificatoare auditive (dispozitive medicale),
amplificatoare auditive de sunet (dispozitive
medicale), amplificatoare de sunet (dispozitive
medicale).
35. Publicitate, administrație comercială.

───────
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(210) M 2020 07811 (111)173743
(151) 29/10/2020
(732) IULIAN ROB, STR. BADEA

CARTAN NR. 66, BL. 40, SC. A, ET.
9, AP. 48, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MONARCHY

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație care cântă
muzică vocală, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute de o
formație muzicală, reprezentații în direct ale unor
trupe rock, prezentare de spectacole în direct ale
grupurilor rock.

───────

(210) M 2020 07812 (111)173585
(151) 29/10/2020
(732) MOVE EXPERT SERVICES

SRL, BULEVARDUL MARASTI
NR. 25, MANSARDA, CAMERA
36, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GOTRANS Înaintam în digital

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 24.15.21;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicaţii mobile descărcabile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de date, software de calculator pentru
aplicații mobile descărcabile care permit
interacțiunea și interfața dintre vehicule și
dispozitive mobile, software pentru gestiunea
documentelor, software pentru automatizarea
documentelor, software de calculator pentru
scanarea imaginilor și a documentelor, software
de calculator pentru autorizarea accesului la
baze de date, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software), platforme
software de management colaborativ.
35. Servicii de vizualizare și accesare a
facturilor, publicitate online pentru aplicaţii
mobile, publicitate și marketing pentru aplicaţii
mobile, furnizare de informații privind comerțul
exterior, administrarea comercială a licențelor
produselor și a serviciilor pentru terți, servicii de
informații comerciale furnizate prin accesul la
bază de date computerizată.
42. Servicii de găzduire de aplicații mobile,
creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, furnizare de acces temporar
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la un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea urmăririi transporturilor
de mărfuri prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea accesului neautorizat sau
încălcării securității datelor, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
dezvoltare de platforme de calculatoare, servicii
de găzduirea de platforme de tranzacții pe
internet.

───────

(210) M 2020 07813 (111)173744
(151) 29/10/2020
(732) NICOLAE-VALENTIN STOI, STR.

ELISABETA RIZEA NR. 1, SC.
B, ET. 1, AP. 8, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

HELVE More than business

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție pe uscat, în
aer sau pe apă.

───────

(210) M 2020 07814 (111)173745
(151) 29/10/2020
(732) NARCISA-ANAMARIA BONA,

STR. SINAIA NR. 9, JUDEȚUL
TIMIȘ, SAT GHIRODA, COM.
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NN NALIV NETWORK

(531) Clasificare Viena: 01.01.10; 01.03.17;
26.01.01; 26.02.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (R37, G77,
B38), gri (R221, G223, B225)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1770

(210) M 2020 07815 (111)173881
(151) 12/11/2020
(732) ALPHA & OMEGA INTERMEDIAR

CONSTRUCT S.R.L., STR. LT.
ALEXANDRU POPESCU NR.
9B, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

office self car wash 24/7

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 01.15.25;
18.01.23; 17.01.07; 01.17.25; 24.07.01;
26.04.04; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roșu, alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2020 07857 (111)174311
(151) 30/10/2020
(732) RIGS & TRICKS SRL, STR.

ADUNAŢI NR. 10A, PARTER,
CAMERA 1, JUD. ILFOV,
SAT DARVARI, COMUNA
CIOROGÎRLA, ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, STR. SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Micromania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de educaţie, servicii de divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
servicii oferite de parcuri tematice.

───────

(210) M 2020 07858 (111)174402
(151) 30/10/2020
(732) AIM HR OUTSOURCING SRL,

STR. W.A. MOZART NR. 168, NR.
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

aim hr outsourcing
PURPOSEFULLY RELIABLE
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(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
mov

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, ținerea
evidenţei contabile/contabilitate, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, testare psihologică în
vederea selectării de personal, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
administrarea resurselor umane şi servicii de
recrutare, întocmirea ştatelor de salarii, servicii
de prelucrare de date în domeniul întocmirii
ştatelor de salarii, servicii de consultanţă
comercială privind stabilirea salariilor şi a
schemei personalului prin evaluarea posturilor,
servicii de recrutare a personalului şi agenţii
de ocupare a forţei de muncă, administrarea
resurselor umane şi servicii de recrutare,
servicii de intervievare (pentru recrutarea
de personal), asistenţă privind recrutarea şi
plasarea de personal, furnizare de informaţii
privind recrutarea forţei de muncă, servicii
de plasare şi recrutare de personal, servicii
de consultanţă în domeniul resurselor umane
(coaching sau consiliere în carieră, centre de
evaluare dezvoltare, audit de resurse umane,
servicii de diagnoză organizaţională, alte servicii
în domeniul resurselor umane), servicii de
punere la dispoziţie de personal, servicii de
salarizare şi administrare de personal pentru
angajaţii clienţilor, alte servicii de furnizare şi
management al forţei de muncă, consultanţă
pentru conducerea afacerilor şi management,
servicii de secretariat, activităţi de studiere a
pieței și sondare a opiniei publice.
37. Servicii de instalare, întreţinere, reparaţii şi
exploatare pentru calculatoare şi imprimante.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de consultanţă
privind educaţia şi pregătirea profesională
a managerilor şi a personalului, consiliere

si coaching (ghidare vocațională) cu privire
la carieră, servicii de consultanţă cu
privire la educaţie şi instruire, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, consiliere în
carieră (educație).
42. Servicii IT, activităţi de inginerie şi
consultanţă tehnică.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale, consultanţă privind legislaţia muncii
şi salarizarea.

───────

(210) M 2020 07859 (111)174266
(151) 30/10/2020
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA NR. 6, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI NR. 22, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

Presto

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
software, aplicații software descărcabile,
platforme de software colaborative (software),
middleware (software intermediar) pentru
administrarea funcțiilor software pe dispozitive
electronice, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, software
de administrare de afaceri, software de
calculatoare pentru comerț electronic, software
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de autentificare, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, baze de date computerizate,
conținut media stocat sau descărcabil, software
descărcabil sub formă de aplicații mobile pentru
restaurante virtuale pentru livrare și comenzi,
software descărcabil sub formă de aplicație
mobilă pentru comenzi și livrare de alimente,
controlere programabile, publicații electronice
descărcabile.
35. Prelucrare electronică a comenzilor,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, informare comercială cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănutul și cu ridicata în legătura cu
alimente si băuturi, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii.
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, servicii de stocare a alimentelor,
servicii de transport de alimente, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, ridicarea încasărilor din
distribuitoare automate, organizarea serviciilor
de transport, transport și livrare de bunuri, livrare
de pizza, livrare de alimente, servicii de livrare,
livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cafenea, servire de alimente și

băuturi, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de ceainărie,
servicii de pizzerii, servicii ale bistrourilor, servicii
de baruri, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de preparare
a alimentelor, servicii de catering, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante fast-food, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii oferite de rotiserii.

───────

(210) M 2020 07862 (111)173571
(151) 30/10/2020
(732) NILBIDI TRANS, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL.
A1, SC. 2, AP. 60, JUDEȚUL
BRĂILA, BRĂILA, 810060, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

SHINE

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 17.02.01;
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Geluri pentru albirea dinților, paste pentru
albirea dinților, creme pentru albirea dinților,
benzi de albire a dinților, preparate de
albire a dinților, benzi de albire pentru dinți
impregnate cu preparate de albire a dinților
(cosmetice), praf de dinți, paste de dinți, praf
de dinți hidratat, pastă de dinți ingerabilă,
pastă de dinți nemedicinală, preparate pentru
curățarea dinților, produse pentru curățarea
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dinților, geluri pentru curățatea dinților, produse
pentru lustruirea dinților, loțiuni pentru curățarea
dinților, produse pentru îngrijirea dinților, pulbere
pentru curățarea dinților, pudră pentru curățarea
dinților, produse lichide pentru curățarea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
preparate masticabile pentru curățarea dinților,
produse masticabile pentru îngrijirea dinților,
comprimate de pastă de dinți solidă, produse
pentru curățarea dinților și ape de gură,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat, tablete revelatoare pentru indicarea
tartrului de pe dinți, de uz personal.
5. Agenți corozivi pentru tratarea suprafeței
dinților, produse medicinale pentru curățarea
dinților, materiale stomatologice pentru
duplicarea mulajelor de dinți, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților.
9. Dispozitive de protecție pentru dinți.
11. Sterilizatoare pentru periuțe de dinți.
21. Periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
perii de dinți electrice, cutii pentru periuțe
de dinți, recipiente pentru periuțe de dinți,
periuțe interdentale pentru curățarea dinților,
distribuitoare de pastă de dinți, suporturi
pentru periuțe de dinți, peri pentru periuțe
de dinți, capete pentru periuțe de dinți
electrice, cutii pentru păstrarea dinților artificiali,
recipiente pentru produse de curățare a dinților,
pulverizatoare pentru curățarea gingiilor și a
dinților, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dușuri de gură pentru curățarea dinților
si gingiilor, truse de îngrijire dentară conținând
periuțe de dinți și ață dentară, aparat pentru
curățarea dinților și gingiilor cu apă sub presiune,
folosit acasă.

───────

(210) M 2020 07863 (111)173596
(151) 30/10/2020
(732) ANDREEA-MARIA ORNEA,

STR. PANSELELOR, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IQ Economy Club Priceless

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative și de instruire.

───────

(210) M 2020 07867 (111)173882
(151) 30/10/2020
(732) HAMAT IMPEX SRL, STR.TUDOR

VLADIMIRESCU, NR.17, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE,
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15,SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HAMAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Jaluzele metalice, draperii metalice, obloane
metalice de interior, rulouri metalice, uși metalice
de garaj.
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19. Jaluzele nemetalice, jaluzele confecționate
din materiale nemetalice, uși pliante nemetalice,
uși de garaj nemetalice.
24. Draperii textile, perdele din material textil
sau plastic, jaluzele din țesături.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale.

───────

(210) M 2020 07868 (111)173883
(151) 30/10/2020
(732) DADUANDU COSMETICS SRL,

STR.VLAD TEPES NR.40, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR.FAGETULUI
NR.144, BL. ST2, SC. B, AP. 46,
JUDEŢ CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Just Blvck Coffee

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Regruparea în avantajul terţilor a cafelei
(exceptând transportul) în magazine specializate
cu vânzare la bucată, en-gross sau prin internet,
servicii de agenţii de import-export pentru cafea
şi alte produse din cafea, regruparea în avantajul
terţilor a produselor alimentare, băuturilor şi
produselor din tutun (exceptând transportul)
pentru a permite consumatorilor să le vadă şi să
se achiziţioneze comod.

───────

(210) M 2020 07871 (111)174324
(151) 30/10/2020
(732) ONLINE SHOP SV S.R.L., STR.

STATIUNII, NR. 5, BL. E 5, SC. B,
ET. 4, AP. 16, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ELDEPO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, clești (maşini), clești
pentru cabluri (maşini), clești cu prize multiple
(mașini), mașini-unelte pentru tăiat, unelte de
tăiat (maşini-unelte).
9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, camere video
de supraveghere, echipamente electrice
și electronice de supraveghere video,
camere video pentru vânătoare, dispozitive
de monitorizare a bebelușilor, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, dispozitive video de monitorizare a
bebelușilor, surse de alimentare (baterii), surse
de alimentare electronice, surse de alimentare
(transformatoare), surse de alimentare de
înaltă tensiune, surse de alimentare de joasă
tensiune, alimentatoare cu tensiune stabilizată,
mufe pentru cabluri electrice, microfoane,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,
cabluri electronice, cabluri prelungitoare, cabluri
electrice, mănunchiuri de cabluri, cabluri de
conectare, cabluri și fire, cabluri electrice
izolate, cabluri de fibră optică, cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații, splittere
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alimentare, sirene, avertizoare cu sirene
de alarmă, acumulatori alcalini, acumulatori
cu nichel-cadmiu, acumulatori secundari cu
litiu, acumulatori pentru energie fotovoltaică,
dispozitive de alarmă, instalații de alarmă,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, antifurt
cu alarmă, sisteme de alarmă, sisteme de
alarmă antiefracție, materiale pentru rețeaua
de electricitate (fire, cabluri), prize electrice,
conector prize (electrice), prize de relee,
adaptoare pentru prize, protecții pentru prize,
prize de telefon, prize pentru telefon, cutii
de prize electrice, prize de extensie pentru
telefoane, capace de siguranță pentru prize,
prize, fișe și dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), dulapuri de distribuție (electricitate),
dulapuri de distribuție (electricitate), dulapuri de
distribuție electrice, dulapuri adaptate pentru
aparate electrice, dispozitive de protecție
a surselor de tensiune, cabluri telefonice,
cabluri telefonice electrice, cutii ramificație
cabluri telefonice, cabluri de conectare pentru
telefon, tablouri de conexiune, tablouri de
distribuție, tablouri de contacte electrice,
tablouri de distribuție (electricitate), tablouri
de control electrice, tablouri de comandă
pentru telecomunicații, sonerii electrice, sonerii
(dispozitive de avertizare), sonerii electronice
fără fir pentru uși, conectori electrici izolați,
conectori de cabluri, conectori electrici pentru
terminale, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru fibra optică, conectori din metal
pentru cabluri cu filet, lămpi de semnalizare,
lămpi pentru camere obscure, suporturi de
perete adaptate pentru ecrane de televizor.
11. Corpuri de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru interior, corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare LED, LED-uri ambientale, corpuri de
iluminat cu LED, ansambluri de iluminat cu LED-
uri pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de iluminat
pentru automobile.
17. Bandă adezivă izolatoare, bandă izolatoare
adezivă.
20. Cleme nemetalice, cleme nemetalice pentru
cabluri, coliere (nemetalice) pentru fixarea
țevilor, dispozitive de fixare nemetalice,
elemente de fixare din plastic, dispozitive de
fixare cu filet, nemetalice, elemente de fixare,
nu din metal, pentru cabluri și țevi, cuie de
fixare, altele decât cele din metal, mijloace de
fixare pentru cabluri, conectori și suporturi, nu din
metal.

───────

(210) M 2020 07872 (111)174325
(151) 30/10/2020
(732) INGRID-KAROLA POKA, STR.

DUNARII, NR. 31, AP. 14, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BalleTonic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii sportive și de fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, pregătire în
domeniul fitnessului, consultanță în materie
de fitness, antrenamente pentru sănătate și
de fitness, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii de
antrenament personal în domeniul baletului,
servicii de antrenamente sportive, servicii
sportive, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, servicii educative, de divertisment și
sportive, activități sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 07873 (111)174267
(151) 30/10/2020
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA, NR. 6, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI, NR. 22, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PRESTO - Mai
mult decat pizza!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cafenea, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de ceainărie,
servicii de pizzerii, servicii ale bistrourilor, servicii
de baruri, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de prepararea
alimentelor, servicii de catering, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante fast-food, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii oferite de rotiserii.

───────

(210) M 2020 07876 (111)174268
(151) 30/10/2020
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA, NR. 6, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI NR. 22, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

salad Factory

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
11.03.05

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cafenea, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de ceainărie,
servicii de pizzerii, servicii ale bistrourilor, servicii
de baruri, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de preparare
a alimentelor, servicii de catering, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante fast-food, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii oferite de rotiserii, servicii de
bufet salate.

───────
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(210) M 2020 07877 (111)173884
(151) 30/10/2020
(732) COMPIEST ANVICO SRL,

STR.GH.DOJA NR.185, CORP
C5, ET. 4, JUD. MURES, TIRGU
MURES, 540212, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Raisa Mo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07879 (111)173885
(151) 30/10/2020
(732) S.C. PARADIS MOLDOVA S.R.L.,

STRADA BANU ANTONACHE
NR. 40-44, ETAJ 1, BIROUL NR.
HD10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PARADIS JEWELLERY

(531) Clasificare Viena: 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.07

(591) Culori revendicate:gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), argintărie
(cuțite, furculițe și linguri), linguri, furculițe și
cuțite de masă pentru bebeluși, lingurițe de ceai,
cuțite din argint masiv, furculițe.
14. Ceasuri, ceasuri automate, cronografe
(ceasuri), ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri industriale, ceasuri digitale, ceasuri
electrice, ceasuri de referință (ceasuri etalon),
ceasuri din aur, cutii pentru ceasuri, închizătoare
pentru ceasuri, cadrane pentru ceasuri, ace
pentru ceasuri, ceasuri de mână, mecanisme
de ceasuri, ceasuri cu embleme, ceasuri
de damă, ceasuri cu brățară, piese pentru
ceasuri, ceasuri în miniatură, ceasuri cu
cuarț, ceasuri cu lanț, lanțuri pentru ceasuri,
ceasuri cu ceramică, accesorii pentru ceasuri,
oscilatoare pentru ceasuri, ceasuri și ceasuri
de mână în general, brățări metalice pentru
ceasuri, ceasuri din metale prețioase, oscilatoare
pentru ceasuri mecanice, ceasuri placate cu
aur, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri de mână elegante, ceasuri din aur
laminat, brățări și ceasuri combinate, cutii
pentru ceasuri (ajustate), mecanisme pentru
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întoarcerea ceasurilor, brățări pentru ceasuri de
mână, huse pentru ceasuri de mână, ceasuri
digitale cu cronometre automate, ceasornice și
ceasuri de mână, casete pentru ceasuri de
mână, casete de prezentare pentru ceasuri,
mecanisme de ceasornice și ceasuri, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, curele
pentru ceasuri de mână, curele de încheietură
pentru ceasuri, ceasuri mecanice cu întoarcere
automată, ceasuri cu mecanisme cu cuarț,
ceasuri digitale care includ radiouri, cutii de
prezentare pentru ceasuri, ceasuri mecanice
cu întoarcere manuală, carcase de ceasuri
de mână, curele din plastic pentru ceasuri,
coroane pentru ceasuri de mână, casete de
prezentare pentru ceasuri, ceasuri de mână
cu pedometre, ceasuri de mână din argint,
ceasuri de mână din platină, cutii adaptate
pentru păstrarea ceasurilor, ceasuri cu o funcție
de memorare, curele din materiale sintetice
pentru ceasuri, ceasuri de mână cu aparate gps,
mecanisme acționate electric pentru ceasuri de
mână, mecanisme acționate electronic pentru
ceasuri de mână, cutii pentru ceasuri de mână
și ceasornice, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, carcase pentru ceasornice
și ceasuri de mână, ceasuri cu funcție de
comunicare fără fir, ceasuri de mână pentru
utilizare în aer liber, ceasuri de mână din
metale prețioase sau placate cu acestea, brățări
(bijuterii), brățări de aur, brățări de argint, brățări
de ceas, brățări din metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), brățări placate cu aur,
brățări placate cu argint, lănțișoare de bijuterie
pentru brățări, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, brățări de plastic sub formă de
bijuterii, brățări fabricate din materiale textile
brodate (bijuterii), inele de logodnă, verighete,
bijuterii, bijuterii-pandantive, broșe (bijuterii),
coliere (bijuterii), amulete (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii emailate,
inele (bijuterii), lanțuri (bijuterii), broșe decorative
(bijuterii), bijuterii cu diamante, bijuterii de damă,
bijuterii din aur, lanțuri de bijuterii, bijuterii (casete
de -), casete de bijuterii, pietre pentru bijuterii,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii fabricate din
argint, bijuterii pentru uz personal, bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii pentru copii,
bijuterii din platină, bijuterii de corp, bijuterii
confecționate din aur, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, bijuterii din metale prețioase, cutii
pentru bijuterii (montate), casete pentru bijuterii
(montate), bijuterii confecționate din cristal, fir de
argint (bijuterii), bijuterii confecționate din metale
prețioase, bijuterii din pietre prețioase, fire din

metale prețioase (bijuterii), bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii din metale prețioase
placate, piese și accesorii pentru bijuterii, cutii
pentru bijuterii din metale prețioase, casete
din metale prețioase pentru bijuterii, casete de
bijuterii din metale prețioase, inele (bijuterii)
confecționate din metale prețioase, lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
cutii mici pentru bijuterii din metale prețioase,
bijuterii din cristal, placate cu metale prețioase,
acoperitoare pentru inele ca bijuterii pentru
protecția împotriva impactului, abraziunii și
deteriorării monturii și pietrelor, metale prețioase
21. Veselă, platouri (veselă), suporturi pentru
veselă, veselă din sticlă, veselă pentru servit,
veselă din ceramică, servicii de ceai (veselă),
servicii de cafea (veselă), pahare (veselă de
băut), veselă (ustensile de uz casnic), veselă,
articole de bucătărie și recipiente, veselă, altele
decât furculițe, cuțite și linguri, pahare fără picior
(veselă pentru băut), pocale, căni de cafea,
căni, seturi de cafea formate din cești și farfurii,
ceainice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comenzi online, managementul și administrarea
afacerilor, organizare de expoziții comerciale,
servicii de analiză și cercetare de piață, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate
online, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate directă prin poștă,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, închiriere
de spațiu publicitar online, furnizare de materiale
publicitare online, publicare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare.

───────
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(210) M 2020 07881 (111)173886
(151) 04/11/2020
(732) MARBO SMART TESTING S.R.L.,

STR. REȘIȚA NR. 25-27, BL. 51,
SC. 1, ET. 8, AP. 52, SECTOR 4,
CAMERA 1, BUCUREȘTI, 040922,
ROMANIA

(540)

NOOB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 07886 (111)173887
(151) 01/11/2020
(732) MARIUS CĂTĂLIN TUTU, STR.

MISCA PETRE NR. 3, BL. M17,
SC. 2, AP. 100, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Noemi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pşste, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouã, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie ale unui laborator specializat (biscuiţi
simpli sau cu cremă, turtă dulce, fursecuri,
prăjiturele, napolitană, ciocolata de casă, salam
de biscuiţi, cozonac, chec, croissant, blat de tort,
foi pandişpan, nuci de casă, marţipan, amandine,

ecler, pricomigdale, dulciuri ), înghetaţă, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2020 07888 (111)173888
(151) 01/11/2020
(732) IOAN-LUCIAN GROZA, STR.

TULNICULUI NR. 6, BL. B2B, AP.
3, JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA,
510066, ALBA, ROMANIA

(540)

muior
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, traducere
lingvistică.

───────
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(210) M 2020 07894 (111)174093
(151) 02/11/2020
(732) MARIA ZANFIR, STR.LIBERTATII

NR.71Z, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040011, ROMANIA

(540)

Casa Natura

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.07;
25.07.01; 25.07.06; 05.03.11

(591) Culori revendicate:verde, gri, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Servicii de comercializare cu amănuntul,
inclusiv online a produselor: carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 07895 (111)174350
(151) 02/11/2020
(732) EXTE TRADING SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 20-22, AP.2,
JUD. ARAD, ARAD, 310092, ARAD,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

EXTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 14.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de agenţii de import-
export, lucrări de birou, informații şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
materialelor, strângerea la un loc, în folosul
terților, a unei game variate de bunuri (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, respectiv produse
de papetărie, produse de uz gospodăresc,
calculatoare şi echipamente periferice, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
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site-urilor web, publicitate online pe o rețea de
computere, organizarea de expoziții şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, servicii oferite
de magazine online, demonstrații cu produse,
promoții pentru aceste produse, distribuirea
eşantioanelor, căutarea de sponsorizări.

───────

(210) M 2020 07896 (111)174322
(151) 02/11/2020
(732) GLORIOUS LIGHTING S.R.L.,

SOSEAUA FOCSANI, NR. 127,
JUD. BRAILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

GLORIOUS KID
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Măști chirurgicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de uz chirurgical, măști
medicale.

───────

(210) M 2020 07897 (111)174298
(151) 02/11/2020
(732) HOLLEMAN AGRO PROD

SRL, SAT CLANITA, COMUNA
FRASINET C2, JUD TELEORMAN,
FRASINET, 147012, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

NutriSpor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
29.01.12

(591) Culori revendicate:maro
închis (HEX#333333), maro
deschis(HEX#996633)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Produse alimentare și hrană pentru animale.
───────
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(210) M 2020 07900 (111)174149
(151) 02/11/2020
(732) OPTIVITA SRL, STR. HAROM

NR.3, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC NED PROTECT CONSULTING-
N.P.C. SRL, OP 1,CP 298, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Optivita VITALIS CENTRUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.16; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roşu, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de
sănătate, servicii de saună, servicii de terapie,
servicii de solarii, servicii de fizioterapie/terapie
fizică.

───────

(210) M 2020 07901 (111)173889
(151) 02/11/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV,

BD. REPUBLICII NR. 164B, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, B-DUL.
LACUL TEI NR.56, BL.19, SC.B, AP.52,
BUCURESTI, 20392, ROMANIA

(540)

Puiul de odinioară
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Păsări de curte (carne), carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2020 07902 (111)173890
(151) 02/11/2020
(732) COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA SA, BDUL. DACIA NR.
140, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020065, ROMANIA

(540)

POȘTA ROMÂNĂ VERDE RO

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 14.01.05;
14.01.10; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (R41 G71
B156), galben (R212 G222 B39)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalare şi depozitare a
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 07905 (111)173891
(151) 02/11/2020
(732) SC IDM CO SRL, STR. ICOANEI

NR. 39B, SECTOR 2, BUCURESTI,
020452, ROMANIA

(540)

IDM Tour

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 07910 (111)173892
(151) 02/11/2020
(732) PARMA SANITEX SRL, STR.

SPERANŢEI NR. 5, JUDEŢ ILFOV,
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PARMA SANITARY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de distribuţie a apei, instalaţii
sanitare.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 07912 (111)173670
(151) 02/11/2020
(732) Better Collective A/S,

TOLDBODGADE 12, 1253
KØBENHAVN , (HOVEDSTADEN),
DANEMARCA

(740) TOMESCU ADRIAN CONSILIER P.I.
MARCI, STR. EMANOIL PORUMBARU
NR. 22, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
0114215, ROMANIA

(540)

PARIURIX

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:gri albastrui
(Pantone 431C), alb (Pantone 000C),
verde (Pantone 563C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Aparate pentru jocurile de noroc.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată.

───────
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(210) M 2020 07913 (111)174186
(151) 02/11/2020
(732) MIHAI ANDREI COMAN, STR.

HERTA NR. 18, BL. X3, SC.A, ET.
4, AP. 27, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

2HOME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.07.11; 26.01.04; 26.01.14; 02.09.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Odorizante, odorizant difuzor, antiperspirante
(articole de toaletă), aromatice (uleiuri esenţiale),
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, produse cosmetice, parfumerie,
parfumuri, şampoane, nemedicinale, săpun,
nemedicinal, preparate de toaletă, nemedicinale,
preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi, nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii.

───────

(210) M 2020 07914 (111)173893
(151) 02/11/2020
(732) NATURALIS SRL, SOSEAUA

CHITILEI NR. 60, CORP1-C30,
ET. 1, BIROU 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Benesio Probiofort

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 05.03.13; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX #008655), verde deschis (HEX
#45B653), gri (HEX #606062), negru
(HEX #373435)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, bumbac absorbant/vată
absorbantă, acetaţi pentru scopuri farmaceutice,
acizi pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru tratarea acneei, aconitină, benzi
adezive pentru scopuri medicale/leucoplasturi
pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanţi pentru scopuri
medicale, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alimente
albuminoase pentru scopuri medicale, preparate
albuminoase pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
lapte de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1785

scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, perniţe pentru
protecţia monturilor, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, caşete pentru
scopuri farmaceutice, catechu pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru caloase, calomel
(fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), ulei de ricin pentru scopuri
medicale, substanţe pentru spălarea vitelor
(insecticide), creioane caustice, substanţe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repelent
pentru insecte, esteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, eteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, contraceptive chimice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi

chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimico-farmaceutice, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, cloroform, ulei din ficat de cod,
colagen pentru scopuri medicale, colodiu pentru
scopuri farmaceutice, colir, comprese, scoarţă
de condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact/soluţii pentru utilizare
cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, inele pentru bătăturile
picioarelor, remedii pentru bătături, bumbac
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, lac dentar, masticuri dentare,
deodorante, altele decât cele pentru uz
uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
preparate pentru distrugerea putregaiului,
detergenţi pentru scopuri medicale, pâine
pentru diabetici adaptată uzului medical,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre dietetice,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
produse pentru spălarea câinilor (insecticide),
preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute, faină
de peşte pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice/făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, flori de sulf



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1786

pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, alimente uscate prin îngheţare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente,
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
carne uscată prin îngheţare adaptată pentru
scopuri medicale/carne liofilizată, adaptată
pentru scopuri medicale, unguent pentru
degerături de uz farmaceutic, preparate
de afumare pentru scopuri medicale, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-
gutta pentru scopuri medicale, gaze pentru
scopuri medicale, tifon pentru pansamente,
gelatină pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, germicide, glucoză
pentru scopuri medicale, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament
pentru păduchi (pediculicide), alifii, seminţe
de in pentru scopuri farmaceutice, faină din
seminţe de in pentru scopuri farmaceutice, fibre
pentru scopuri medicale, lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malţ pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malţ pentru
scopuri medicale, scoarţă de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, hrană
pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane

medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor, apă
de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la
fumat, capsule din dendrimer pe bază de
polimeri pentru farmaceutice., saltele pentru
schimbarea bebeluşului, de unică folosință,
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși/
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși,
materiale injectabile de umplutură dermică.,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
bebeluși/scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși, bureţi contraceptivi, stickuri
contra durerilor de cap, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
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preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, vaselină rectificată
pentru scopuri medicale, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de plante
pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri, pomade
pentru scopuri medicale, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
proteice pentru animale, purgative/laxative,
pulbere de piretru, quassia pentru scopuri
medicale, quebracho pentru scopuri medicale,
chinină pentru scopuri medicale, chinchină
pentru scopuri medicale/chinină pentru scopuri
medicale, substanţe de contract utilizate în
radiologie pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, repelenţi pentru câini, rădăcini de
rubarbă pentru scopuri farmaceutice, lăptişor
de matcă pentru scopuri farmaceutice, săruri
pentru băi cu apă minerală, săruri pentru
scopuri medicale, chiloţi sanitari / lenjerie
intimă pentru menstruaţie, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruaţie, prosoape
sanitare/şerveţele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere
pentru scopuri chirurgicale, apă de mare
pentru băi medicinale, sedative/tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, sicativi (agenţi de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate
pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale,
săruri de sodiu pentru scopuri medicale,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, preparate de sterilizare, steroizi,
beţe de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), alifii
pentru arsurile solare, supozitoare, pansamente

chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, pilule pentru bronzat,
tartru pentru scopuri farmaceutice, preparate
terapeutice pentru baie, apă termală, timol
pentru scopuri farmaceutice, tinctură de iod,
tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, tonice
(medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, ştampile cu adresă, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bancnote, bannere
din hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, şine de legare (legatul
cărţilor), table de scris, schiţe/planuri, suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, planşete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), pânză pentru legatul cărţilor/pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), pungi conice din hârtie,
hârtie de calc (papetărie), coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), recipiente din hârtie pentru
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creme, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie pentru
sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen,
planşete pentru desen, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
rigle pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
produse de radiere, şabloane pentru ştergere,
gravuri obţinute prin acvaforte, prosoape din
hârtie pentru faţă, figurine din papier mâché
(pastă de hârtie)/statuete din din papier mâché
(pastă, dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, florare, regale cu litere
(tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărţi geografice, piepteni pentru granulare,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării
din carton, hectografe, secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru
ştampile (sigilii), suporturi pentru carnetele de
cecuri, trafaleţi, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, etichete din hârtie sau
carton, registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere

(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare [amortizare, umplutură]
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), placarde din hârtie sau carton, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, pungi de
plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, plastilină
pe bază de polimer, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, cilindru pătură pentru
imprimantă, nu din material textil, reglete pentru
tipografi, seturi de imprimare, portabile (rechizite
de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), mosoare cu şnur retractabil pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, compuşi de
sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, şabloane pentru croitorie,
foi din celuloză reciclată pentru împachetat,
etichete de securitate (sigilii din hârtie), plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
folie de argint, condeie de ardezie, cărţi de
cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
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stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
T (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), caractere (numere şi
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hârtie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat/
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tăbliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri [RFP], servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de

afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de
cont, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
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şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de căţărare cu ghid, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia

de muzică, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), raportare
fotografică, fotografie, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, compunerea de melodii,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, editarea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare,
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrial şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, calibrare
(măsurare), analiză chimică, servicii de
chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
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în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanţă în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, audit
energetic, design de arte grafice, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (Paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, design de cărți de vizită,
design grafic pentru materialele promoţionale,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (SPA), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
masaj, asistenţă medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
cămine de bătrâni, servicii prestate de
opticieni, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, prepararea
reţetelor de către farmacişti, servicii de
psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 07915 (111)173894
(151) 02/11/2020
(732) SC LIBRIS SRL, STR.

MURESENILOR NR. 14,JUD.
BRASOV, BRAŞOV, 500030,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

LIBRIS WE KNOW BOOKS
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.11.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2768C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Cărți, cărți educative, cărți de bucate, cărți
poștale și cărți poștale ilustrate, cărți de povești,
cărți de colorat, hârtie pentru ambalarea cărților,
suporturi-presă pentru cărți, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, articole de papetărie
și materiale educative, agende, cărți de joc
cu întrebări (tipărituri), carnețele pentru notat
punctele la jocurile pe echipe, serii de cărți
cu indicii pentru jocuri pe calculator (tipărituri),
ghiduri de strategie sub formă de reviste de
jocuri de cărți, ghiduri de strategie pentru
jocuri de cărți, ghiduri de strategie pentru
jocuri video, ghiduri de strategie pentru jocuri
pe calculator, cărți de muzică, cărți tipărite
în domeniul educației muzicale, port-stilouri,
cerneală pentru stilouri, stilouri (articole de
scris), cutii pentru stilou și creion, caiete pentru
caligrafie cu stiloul, manuale, manuale didactice,
carduri de cadouri din hârtie, carton sau plastic,
nemagnetice, carduri cu mesaje de mulțumire,
carduri educative, pungi pentru cadouri, etichete
pentru cadouri, cutii pentru cadouri, semne de
carte, altele decât cele din metale prețioase,
semne de carte din piele, regulamente pentru
jocuri.
35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
promovarea vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin acordarea de puncte de fidelizare pentru
folosirea de cărții de credit, servicii de comerț cu
amănuntul online pentru dvd-uri preînregistrate
si dvd-uri inscriptibile fără conținut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
papetarie şi cărți, servicii de vânzare online în
legătură cu produse de papetărie şi cărţi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de

papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, regruparea,
pentru alte persoane, de produse de papetărie şi
cărți (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste produse, servicii de publicitate, publicitate
online, consiliere în afaceri privind francizarea,
servicii de cercetare de piață pentru editori.
41. Organizarea de evenimente culturale și
artistice, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, servicii de club de cărți cu
furnizarea de informații cu privire la cărți,
împrumut de cărți, închirieri de cărți, furnizare
de informații referitoare la cărți, închiriere de
cititoare de cărți electronice, furnizarea de
recenzii on-line pentru cărți, servicii de bibliotecă
pentru schimbul de cărți, consultanță editorială,
servicii de consultanță în domeniul editorial,
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de cărți, publicarea de
calendare, publicare de cărți educative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, publicare și editare de cărți,
publicare de cărți și recenzii, pregătirea de texte
pentru publicare, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare, cu excepția tipăririi,
închiriere de filme preînregistrate, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, servicii educaționale pentru copii,
servicii în domeniul jocurilor electronice, servicii
educaționale și de instruire cu privire la jocuri.

───────
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(210) M 2020 07918 (111)173895
(151) 02/11/2020
(732) GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU, BD.

UNIRII NR. 78, BL. J2, SC. 1, ET.
2, AP. 5, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

HOTEL CONCORDIA
VECHE FONDAT 1852

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii hoteliere, informații hoteliere, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, organizare de
mese la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant și
bar, servicii de informare privind restaurantele,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire la

restaurante, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi.

───────

(210) M 2020 07923 (111)173896
(151) 03/11/2020
(732) SC MENS MENTIS SRL, STR.

EPISCOP MIHAI PAVEL NR. 23,
AP. 5, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

MOMENTUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Echipamente pentru sport, aparate pentru
culturism, bănci de exerciții, bănci pentru
abdomene, bănci pentru ridicarea de greutăți,
bare pentru haltere pentru ridicare de greutăți,
centuri pentru halterofili (articole de sport),
curele pentru exerciţii pentru abdomen, discuri
pentru sport, dispozitive de prindere folosite la
ridicarea greutăților, extensoare pentru piept,
gantere (pentru ridicare de greutăți), greutăți
cu mânere pentru antrenament, greutăți de
gleznă și încheietură pentru exerciții, greutăți
de încheietură pentru exerciții, greutăți de
încheietură și de gleznă pentru exerciții, greutăți
pentru picioare pentru uz sportiv, haltere,
greutăți pentru picioare pentru exerciții, haltere
(pentru ridicarea greutăților), haltere pentru
ridicare de greutăți, scripeți pentru exerciții,
aparate cu pedale pentru aerobic, aparate
care încorporează greutăți destinate exercițiilor
fizice, aparate de antrenament eliptice, aparate
de interior pentru fitness, aparate pentru
culturism (exerciții fizice), aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru exerciții fizice,
aparate pentru genuflexiuni, bare pentru gantere
(pentru ridicare de greutăți), bare pentru exerciții,
benzi rulante pentru exerciții fizice, biciclete
statice de antrenament.

───────
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(210) M 2020 07924 (111)173587
(151) 03/11/2020
(732) MIR BAGAJE SHOP SRL, STR.

PROGRESULUI NR 102-108,
CONSTRUCȚIE C1, CAM 02-3,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Intelectuală
"Cristian Virgil Popescu", ȘOS.
PANTELIMON NR. 286, BL. 41, SC.
3, AP. 103, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

eushop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare online de produse.

───────

(210) M 2020 07925 (111)173897
(151) 03/11/2020
(732) MIR BAGAJE SHOP SRL, STR.

PROGRESULUI NR 102-108,
CONSTRUCȚIE C1, CAM 02-3,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CRISTIAN
POPESCU
, ȘOS. PANTELIMON NR. 286, BL.
41, SC. 3, AP. 103, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KLEPT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Unelte de grădinărit (unelte de mână).
9. Colaci de salvare.
12. Accesorii auto: huse pentru volanul
vehiculului, huse de scaun pentru vehicule, huse
pentru roata de rezervă.
18. Bagaje și genți de transport.
20. Mobilier metalic, mobilier pentru camping,
sezlonguri, elemente mobile (decorațiuni).
21. Articole de grădinărit, de exemplu mănuși de
grădinărit, jardiniere, stropitori.
22. Corturi și prelate, copertine din materiale
textile sau sintetice.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte.
28. Piscine (articole de joacă), saltele gonflabile
pentru piscine, jucării.
35. Servicii de agenție de import, servicii de
comerț, publicitate, reclamă, servicii de comerț
online.

───────

(210) M 2020 07926 (111)173898
(151) 03/11/2020
(732) COLEMAN AVANT SRL , STR.

COSARELOR NR. 9, SAT
COSTI, JUDEȚUL GALAȚI, COM.
VANATORI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

OUTLAW GEAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 26.04.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Articole și echipament de sport, articole de
gimnastică și de sport.

───────
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(210) M 2020 07927 (111)174323
(151) 03/11/2020
(732) STARNET WORLD CONNECT

S.R.L., STR. OBSERVATORULUI
NR. 19, BL. T2, ET. 7, AP. 48,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Fallen Angel

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 03.07.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii, părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 07931 (111)173899
(151) 04/11/2020
(732) GEORGEL DORINEL BALSANU,

STR. LT. GHEORGHE SAIDAC NR.
6, BL.34, SC.D, AP.51, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060536, ROMANIA
IONUT PETCU, STR. LT.
GHEORGHE SAIDAC NR. 6, BL.34,
SC.D, AP.64,ET. 4, SECTOR 6 ,
BUCUREŞTI , 060536 , ROMANIA

(540)

EMPO

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
26.01.05; 26.13.25

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone PMS
186), verde (Pantone PMS 368), gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Produse pentru prevenirea coroziunii şi
a deteriorării lemnului, coloranți, nuanţatori,
cerneluri pentru tipărire, marcare şi gravare,
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire şi artă.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
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aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 07936 (111)173540
(151) 03/11/2020
(732) IMPACT

DEVELOPER&CONTRACTOR SA,
ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR.
172-176, CORP. A, ET.1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 015016, ROMANIA

(540)

Ansamblul Castanilor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 07946 (111)173900
(151) 03/11/2020
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU

I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC, DJURE DJAKOVICA
BB, POZAREVAC, 12000, SERBIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, SECTOR 1,
ROMANIA

(540)

Bambi Foods Plazmino

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, Alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────
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(210) M 2020 07947 (111)173901
(151) 03/11/2020
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU

I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC, DJURE DJAKOVICA
BB, POZAREVAC, 12000, SERBIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bambi Foods Nonino

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

(210) M 2020 07949 (111)173902
(151) 03/11/2020
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU

I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC, DJURE DJAKOVICA
BB, POZAREVAC, 12000, SERBIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

1967 bambi FOODS lanino

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────
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(210) M 2020 07951 (111)173903
(151) 03/11/2020
(732) PODGORIA OVIDIU SRL,

STR. CEREALELOR NR.13,
JUDEŢ CONSTANŢA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DOMENIILE OVIDIU MMXVII

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07960 (111)173632
(151) 04/11/2020
(732) S.C SUPERMEDICAL S.R.L, STR.

PRECIZIEI NR. 24, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SUPERMEDICAL for
a healthy tomorrow

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.13.25

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, materiale înregistrate, software.
10. Aparate de analiză pentru uz medical,
aparate de imagistică medicală, aparate
și instrumente medicale și veterinare,
aparate și instrumente chirurgicale, aparatură
electronică pentru uz medical, aparatură
pentru diagnosticare medicală pentru uz
medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, articole de mobilier
adaptate pentru scopuri de tratament
medical, truse chirurgicale, compresoare
(chirurgie), defibrilatoare, echipament chirurgical
și de tratare a rănilor, echipament
de fizioterapie și de recuperare,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, echipamente electromedicale,
electrocardiografe, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
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și suporturi de uz medical, instrumente
medicale, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, monitoare
defibrilatoare, monitoare de elctrocardiograf,
monitoare de oxigen de uz medical, monitoare
cardiovasculare, aparate de reanimare, aparat
pentru monitorizarea semnelor vitale, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecția
auzului, instrumente ajutătoare pentru hrănire și
suzete, protetică și implanturi artificiale.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
administrare de planuri de servicii medicale
preplătite, furnizare de informații statistice privind
aspectele medicale, facturare medicală, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
în afaceri, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, administrare
de afaceri, consultanță profesională în afaceri,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață.
37. Construcție de instituții medicale, instalare,
întreținere şi reparație de aparate şi instrumente
medicale, reparare și întreținere de instrumente,
aparate și echipamente medicale, sterilizare
de instrumente medicale, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, întreținere
și reparații de mobilier, reparații și întreținere
de clădiri, amenajare de terenuri (construcții),
construcții și demolări de clădiri, servicii
de exterminări, dezinsecție și deratizare, cu
excepţia celor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, elaborare de programe pentru calculator
în domeniul medical, servicii de calibrare privind
aparatura medicală, actualizare și întreținere
de software și programe de calculator, analiza
sistemelor informatice, calibrarea instrumentelor,
consultanță IT, servicii de consiliere și asigurare
de informații, creare de programe informatice,
creare, întreținere și modernizare de software de
calculator, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, închiriere de

echipamente științifice și tehnologice, servicii de
cercetare medicală și farmaceutică, proiectare
și dezvoltare de tehnologie medicală, proiectare
și dezvoltare de aparate pentru diagnostice
medicale, proiectare și dezvoltare de software
de calculator destinat utilizării cu tehnologia
medicală, furnizare de informații și date cu privire
la cercetare și dezvoltare medicală și veterinară.
44. Consiliere medicală, consultanță și servicii
de informații despre produse medicale, furnizare
de echipamente medicale, închiriere de aparate
și instalații în domeniul tehnologiei medicale,
închiriere de echipamente și aparate medicale,
servicii medicale.

───────

(210) M 2020 07962 (111)173981
(151) 04/11/2020
(732) JOHANDAV S.R.L, SAT PUTNA

NR. 149, JUD. SUCEAVA,
COMUNA PUTNA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

JOHANDAV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
24.15.02

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
transport rutier de mărfuri, servicii de agenţie
pentru organizarea transportului de mărfuri,
servicii de agenţie de expediere de marfă.

───────
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(210) M 2020 07963 (111)173904
(151) 04/11/2020
(732) S.C. STUDIO 47 MS S.R.L., STR.

VÎNĂTORILOR NR. 34, BL. D1A,
AP.7, JUDEŢUL ALBA, ALBA IULIA,
013833, ALBA, ROMANIA

(540)

HIT ME!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmisie de podcasturi, transmisia
video la cerere, furnizarea de forumuri
online, difuzarea prin intermediul televizorului,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date.
41. Producția de programe radio și
de televiziune, producția de spectacole,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
divertisment de televiziune, furnizarea de
informații în domeniul divertismentului,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2020 07964 (111)173905
(151) 04/11/2020
(732) S.C. D.A.I.R. COMEXIM 2000

S.R.L., SAT DRAGOMIRESTI-
DEAL, DE286, DE287/1, INCINTA
PARC INDUSTRIAL, HALA A1,
P+E, JUD. ILFOV, COMUINA
DRAGOMIREȘTI-VALE, 077095,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Ciao Gino

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08; 11.03.04

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1788C), alb, maro, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Automate (distribuitoare automate).
29. Produse lactate și înlocuitori ale acestora,
băuturi pe bază de lapte, băuturi aromate pe
bază de lapte.
30. Amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, amestecuri de pulberi de ceai, amestecuri
pe bază de cacao, băuturi aromatizate cu
ciocolată, băuturi cu aroma de ciocolată, băuturi
din cacao gata preparate, și băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte, cacao (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cacao pentru prepararea
băuturilor, cafea, cafea solubilă, cafea verde,
cappuccino, capsule de cafea, capsule de
ceai umplute, ceai, ceai de ghimbir, ceai
de ginseng, ceai instant, ceai instant (altul
decât cel pentru uz medicinal), ceai rooibos,
ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată cu lapte,
ciocolată de băut, esențe de ciocolată pentru
prepararea băuturilor, altele decât uleiurile
esențiale, espresso, extracte de cacao utilizate
ca arome pentru băuturi, extracte de cafea, altele
decât uleiurile esențiale, înlocuitori de cafea,
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pliculețe de ceai, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de ciocolată), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de
cacao), pudră de ciocolată, pudră instant pentru
prepararea ceaiului (alta decât cea pentru uz
medicinal), pungi de cafea umplute, siropuri de
ciocolată pentru prepararea băuturilor pe bază
de ciocolată.
35. Închiriere de automate de vânzare.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2020 07965 (111)173906
(151) 04/11/2020
(732) DENIS CATALIN CIUREA, STR.

ȘTEFAN GOLESCU NR. 6, JUD.
ARGEȘ, ȘTEFĂNEȘTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Flytec
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
film de desene animate, baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,

monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
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acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru

măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
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de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăți,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, paşapoarte biometrice/
paşapoarte electronice, cărţi de identitate
biometrice, sisteme de poziţionare globală (gps),
mănuşi de protecţie împotriva accidentelor,
mănuşi pentru scafandri, mănuşi de protecţie
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecţie pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicţionare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curăţarea capului (de înregistrare), căşti de
protecţie pentru sporturi, căşti de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvenţă, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
carduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru

tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
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mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare)/unităţi centrale de procesare,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, nu cele pentru scopuri
medicale, costume de protecţie pentru aviatori,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de

procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare,
cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1805

iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,

teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi,
vizoare, fotografice, căşti de realitate virtuală,
viscozimetre, viziere pentru căşti, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecţie împotriva supratensiunii, voltmetre,
maşini de vot, plăcuţe pentru circuite integrate,
staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru
developare (fotografie), indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
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echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare

dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare , lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
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de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile/cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul
de crăciun, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, aparate de încărcare pentru

cuptoare, filamente cu magneziu pentru iluminat,
prăjitoare de malţ, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, instalaţii de răcire a laptelui, lămpi
pentru mineri, robinete pentru ţevile de apă/
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi
pentru ţevi şi conducte, robinete/robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1808

scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă/şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────

(210) M 2020 07967 (111)174119
(151) 04/11/2020
(732) LIDIA STOICA, ALEEA ADRIAN

CARSTEA NR. 3, BL. 33B, SC.
1, ET. 6, AP. 37, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031839, ROMANIA

(540)

PEDAGOGIE
NUMEROLOGICA

ZENNY BY STOICA LIDIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.07.03; 27.07.12; 02.05.02;
26.03.01

(591) Culori revendicate:verde, roșu, galben,
mov, alb, portocaliu, albastru, roz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Consultanță astrologică, consultanță
spirituală.

───────
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(210) M 2020 07968 (111)174036
(151) 04/11/2020
(732) FUNDAȚIA UMANISTĂ DR.

MIOARA MINCU, STR. RADU DE
LA AFUMAȚI NR, 57, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LICEUL TEORETIC
Dr. MIOARA MINCU

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.10;
05.01.05; 26.04.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de educație adresate persoanelor.
───────

(210) M 2020 07969 (111)174039
(151) 04/11/2020
(732) FUNDATIA UMANISTA DR.

MIOARA MINCU, STR. RADU DE
LA AFUMAŢI NR. 57, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SCOALA POSTLICEALA
SANITARA CAROL DAVILA

EDUCATIE pentru SANATATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 26.13.25;
24.17.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de educație adresate persoanelor.
───────
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(210) M 2020 07972 (111)173907
(151) 04/11/2020
(732) SC OBLIO COM SRL, STR.

ANDREI MUREŞANU NR. 8 B,
JUDEŢUL MUREŞ, SIGHIŞOARA,
545400, MUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU NR.
8E, BL. 9, AP. P03, CASUTA POSTALA
640, JUD. BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Oblio

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.07;
27.05.09; 05.03.14; 26.11.12; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
pungi pentru gătitul la microunde, bannere din
hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, suporturi cu sertare pentru
papetărie (rechizite de birou), calendare, pânze
pentru pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din
carton, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/ cordoane
de legătorie, plicuri (papetărie), prosoape din
hârtie pentru faţă, hârtie de filtru, materiale
filtrante din hârtie, degetare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, învelitori pentru ghivecele
de flori din hârtie/învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, saci de gunoi din hârtie
sau plastic, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării
din carton, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, reviste (publicaţii periodice), copii

multiplicate (papetărie), materiale de ambalat
fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton,
materiale de căptuşire din hârtie sau carton/
umplutură din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, hârtie pentru
radiografii, panglici din hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr, filtre din hârtie pentru cafea, funde de
hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie pentru
utilizare în sterilizarea instrumentelor medicale,
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
placarde din hârtie sau carton, suporturi pentru
farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din plastic,
extensibilă, pentru paletizare, pungi de plastic
pentru depozitarea deşeurilor animale, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de
firme din hârtie sau carton, şerveţele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, feţe de
masă din hârtie, protecţii pentru masă din hârtie,
agăţători pentru fişele de cartotecă, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă/
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, hârtie absorbanta, hârtie anticoroziva,
hârtie impermeabila, hârtie reciclata, hârtie
pergament, hârtie de calc, pânză de calc, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), produse din hârtie de
unica folosinţă, şervetele din hârtie, şervetele din
celuloza, hârtie igienica pentru toaleta, captuşeli
din hârtie pentru vasul de toaleta, hârtie de
bucătărie, role de bucătărie (hârtie), folii din
vâscoză pentru împachetat, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre
de celuloză, hârtie de împachetat/ hârtie de
ambalat, hârtie de scris
35. Servicii de comenzi online, servicii de
vânzare cu amănuntul in legătură cu produse din
hârtie de unică folosinţă, administrarea afacerilor
magazinelor de comerţ cu amănuntul, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse din hârtie.

───────
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(210) M 2020 07973 (111)174294
(151) 04/11/2020
(732) INDICO LINE SRL, ŞOS.

PANTELIMON NR.254, BL. 55,
ET.5, SC.A, AP.24, CAMERA 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021647,
ROMANIA

(540)

QNODI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Coșuri pentru plante, ghivece de lut, ghivece
de porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din
ceramică, ghivece din sticlă, glastre pentru
plante, învelitori pentru ghivece de flori, altele
decât cele din hârtie, terarii de apartament
(pentru plante), coșuri de flori, boluri pentru
flori, boluri pentru decorațiuni florale, bețe de
sprijin pentru ghivece de flori, aspersoare, acvarii
și vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și de
lichide pentru animale de companie, adăpători,
adăpători acționate de animale domestice,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
piepteni pentru animale, biberoane pentru
animale mici, boluri pentru băut pentru animale
de companie, boluri pentru hrănirea animalelor
de companie, automate, boluri pentru hrănirea
și adăparea animalelor de companie, boluri
pentru peștișori, perii pentru cai, colivii pentru
păsări, căușe pentru hrana canină, colivii pentru
păsări domestice, cuști de sârmă pentru animale
domestice, cuști metalice de uz casnic, cuști
pentru animale de companie, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea

păsărilor în natură, dispozitive de hrănire pentru
păsări, dispozitive de hrănire pentru păsări
sub formă de recipiente, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie,
dispozitive neelectrice pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, dispozitive pentru
îndepărtarea animalelor sălbatice, nu din metal,
dispozitive pentru îndepărtarea păsărilor, nu
din metal, distribuitoare de hrană pentru
animale de companie acționate de acestea,
filtre destinate utilizării în litiere pentru pisici,
litiere automate pentru animale de companie,
litiere pentru animale, litiere pentru animale
de companie, litiere pentru pisici, litiere pentru
păsări, lopățele pentru curățarea litierelor
animalelor de casă, lopățele pentru îndepărtarea
excrementelor animalelor, lopățele pentru
îndepărtarea excrementelor animalelor de
companie, mănuși pentru îngrijirea animalelor,
mănușă de toaletat animale de companie,
ouă de ipsos puse în cuibare, perii anti-
năpârlire pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, perii de sârmă pentru
cai, perii pentru animale de companie, perii
pentru coamă (piepteni pentru cai), perii pentru
toaleta animalelor de companie, perii pentru
îngrijirea animalelor, perii pentru țesălarea
cailor, păr de animale (perii și pensule), inele
pentru păsări, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, scăldătoare pentru
păsări, care nu sunt structuri, stinghii pentru
colivii de păsări, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, țesale, vase de mâncare pentru
animale de casă, vase pentru mâncare pentru
animale de casă, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, aparate neelectrice
pentru îndepărtarea scamelor, aparate pentru
îndepărtarea fibrelor, pe bază de baterii, şanuri
pentru cizme și ghete (sisteme de întindere),
şanuri pentru pantofi, şanuri pentru pantofi
(sisteme de întindere), coșuri de rufe, dispozitive
pentru menținut forma cravatelor, cârlige de
rufe, cârlige pentru încheiat nasturii, cârpe
pentru lustruit pantofii cu ceară, dispozitive
din lemn pentru lărgirea ghetelor, dispozitive
electrice pentru înlăturarea scamelor, dispozitive
pentru lărgirea cizmelor și a ghetelor, dispozitive
pentru întins haine, perii pentru pantofi, perii
pentru încălțăminte, pânze de curățat pantofi,
pânze pentru călcat, raclete pentru pantofi
prevăzute cu perii, rame pentru uscarea și
menținerea formei articolelor de îmbrăcăminte,
perii pentru încălțăminte, încălțătoare, suporturi
de întins rufe pentru tavan, cu înălțime reglabilă,
suporturi pentru fiare de călcat, suporturi
pentru întinderea mănușilor, suporturi pentru
întins cămăși, suporturi pentru întins pantaloni,
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umerașe pentru uscarea hainelor, umerașe
pentru uscarea hainelor, special concepute
pentru îmbrăcăminte de specialitate, văcsuitoare
pentru încălțăminte, neelectrice, suporturi de
perete pentru întins rufe, suporturi de uscat
haine, suporturi de uscat rufe, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă, material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente.
22. Frânghii și sfori, plase, vele, funie de
macramé, suporturi suspendate din frânghie
pentru plante, corturi, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
copertine de pânză, copertine (prelate),
copertine din plastic, corturi (copertine)
pentru rulote, pânză impermeabilă, învelișuri
impermeabile (prelate), prelate pentru corturi,
țesături pentru umbrare și pavilioane, hamace,
fibre din iută (formă brută), saci de iută pentru
depozitare (nu pentru bagaje sau călătorii), saci
de iută (pentru uz industrial), iută, pânză de sac
pentru perdele de aeraj, saci de plasă pentru
spălarea lenjeriei, saci din pânză pentru lenjerie
(care nu sunt folosiți ca bagaje sau pentru
călătorii).
24. Articole de menaj din materiale textile,
articole din materiale textile impermeabile la
bucată, baldachine cu volane, articole textile
nețesute, articole textile de menaj confecționate
din materiale nețesute, articole din materiale
textile pentru șaluri și eșarfe (yashmagh) pentru
acoperirea capului, materiale textile pentru
decorare interioară, saci pentru saci de dormit
(adaptați în mod specific), textile pentru perete,
lenjerie de casă, inclusiv prosoape de față,
fețe de pernă (fețe de pernă tip plic), fețe de
pernă, fețe de pernă, carpete lucrate manual
din materiale textile pentru pereți, traverse textile
pentru mese, traverse textile de masă, traverse
de masă, nu din hârtie, țesături de iută, pânză
de iută, perdele din materiale textile sau din
materiale plastice, perdele de duș din materiale
textile sau din materiale plastice, perdele
plisate, mochetă (perdele), perdele dantelate din
material textil sau plastic, perdele pentru ușă
din material textil sau plastic, căptușeli pentru
perdele, perdele pentru duș din material textil
sau plastic, perdele din plasă, țesături pentru
perdele, draperii (perdele groase) din material
textil sau plastic, perdele din vinil, perdele și
draperii confecționate din material textil sau
plastic, materiale textile pentru perdele, perdele

din materiale textile, perdele din materiale
plastice, perdele din material plastic, perdele
scurte din material textil, muselină (țesătură din
bumbac sau mătase pentru perdele), perdele și
draperii de interior și exterior din material textil
sau plastic, perdele și draperii confecționate din
materiale textile, perdele de duș din materiale
textile ignifuge, perdele din plastic pentru cabine
de duș, materiale pentru perdele ca articole
textile, perdele de duș din material plastic,
perdele mici confecționate din materiale textile,
lenjerie de uz casnic, lenjerie pentru pătuțuri,
țesături pentru lenjerie, lenjerie de masă,
cuverturi matlasate (lenjerie de pat), așternuturi
de pat (lenjerie), lenjerie de masă din materiale
textile, apărători pentru pătuțuri (lenjerie de pat),
lenjerie de pat și pături, lenjerie de pat pentru
bebeluși, articole de menaj textile (lenjerie de
masa), articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
șervete din material textil (lenjerie de masa),
etichete din materiale textile pentru prindere pe
lenjerie, lenjerie de masă (cu excepția celei din
hârtie), lenjerie de pat de unică folosință din
hârtie, lenjerie de masă, cu excepția celei din
hârtie), lenjerie de pat de unică folosință din
material textile.

───────

(210) M 2020 07974 (111)173908
(151) 04/11/2020
(732) DENIS CATALIN CIUREA, STR.

ŞTEFAN GOLESCU, NR. 6, JUD.
ARGEŞ, ŞTEFANESTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Dittom
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
film de desene animate, baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1813

(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/ instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare

pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/ articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice,
containere pentru lamele de microscop,
containere pentru lentilele de contact,
panouri de comandă (electricitate), conectori,
electrici, sârmă de cupru, izolată, telefoane
fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contra acţionate, detectoare de
fise contrafăcute, contoare/aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice/conexiuni, electrice, capace
pentru ieşirile electrice, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele
tabletă, manechine utilizate la testele de
impact, creuzete (laborator)/cupele (laborator),
redresoare de curent, ciclotroane, lămpi
pentru camere obscure (fotografie), camere
obscure (fotografie), aparate de procesare
a datelor, camere de decompresie, magneţi
decorativi, aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice, densimetre, densitometre,
detectoare de metal pentru scopuri industriale
sau militare, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
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diafragme (acustică), diafragme pentru aparate
ştiinţifice, diafragme (fotografie), maşini de
dictare (dictating machines), aparate de difracţie
(microscopie), rame foto digitale, semne digitale,
staţii meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri ADN, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin

oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendiile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor x de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
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dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/ busole marine, sonde marine
de adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,

microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare)/unităţi centrale de procesare,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, nu cele pentru scopuri
medicale, costume de protecţie pentru aviatori,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
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telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protecție respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie

prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare,
cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
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de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash USB,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi,
vizoare, fotografice, căşti de realitate virtuală,
viscozimetre, viziere pentru căşti, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecţie împotriva supratensiunii, voltmetre,
maşini de vot, plăcuţe pentru circuite integrate,
staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru
developare (fotografie), indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt

pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.

───────

(210) M 2020 07975 (111)174228
(151) 04/11/2020
(732) EQUILOR HOLDING LIMITED,

LEVEL 4, THE PENTHOUSE,
SUITE 2, EWROPA BUSINESS
CENTER, TRIQ DUN KARM,
BIRKIRKARA, BKR9034, MALTA

(540)

S

(531) Clasificare Viena: 27.01.06; 26.01.12;
26.01.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
186C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software de calculator.
16. Hârtie şi carton, materiale tipărite.
35. Publicitate.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
38. Telecomunicaţii, în special trimiterea de
mesaje prin Internet în legătură cu pariuri
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sportive şi jocuri şi desfăşurarea de evenimente
sportive.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de hardware şi
software pentru computer.

───────

(210) M 2020 07976 (111)174229
(151) 04/11/2020
(732) EQUILOR HOLDING LIMITED,

LEVEL 4, THE PENTHOUSE,
SUITE 2, EWROPA BUSINESS
CENTER, TRIQ DUN KARM,
BKR9034, BIRKIRKARA, MALTA

(540)

STANLEYBET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicaţii electronice on-line (descărcabile)
de pe Internet.
16. Materiale tipărite referitoare la pariuri,
bilete şi carduri din hârtie, carton sau plastic,
nemagnetice.
36. Servicii financiare legate de pariuri, servicii
de informare, consiliere şi consultanţă financiară
legate de pariuri.
38. Furnizarea de mesaje şi corespondenţă
electronică, comunicare prin terminale de
calculator şi prin internet, toate legate de pariuri.
41. Servicii de pariuri, jocuri de noroc, jocuri
diverse, inclusiv servicii de pariuri prin telefon
şi mesaje text şi servicii de pariuri pe carduri
de credit, servicii de divertisment legate de
pariuri, furnizare de informaţii referitoare la
evenimente sportive, servicii de informare,
consiliere şi consultanţă legate de serviciile
anterior menţionate.

───────

(210) M 2020 07977 (111)174230
(151) 04/11/2020
(732) EQUILOR HOLDING LIMITED,

LEVEL 4, THE PENTHOUSE,
SUITE 2, EWROPA BUSINESS
CENTER, TRIQ DUN KARM,
BKR9034, BIRKIRKARA, MALTA

(540)

Stanleybet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 186

C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator.
16. Hârtie și carton, materiale tipărite.
35. Publicitate.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
38. Telecomunicaţii, în special trimiterea de
mesaje prin Internet în legătură cu pariuri
sportive și jocuri și desfășurarea de evenimente
sportive.
42. Proiectarea și dezvoltarea de hardware și
software pentru computer.

───────

(210) M 2020 07979 (111)173909
(151) 04/11/2020
(732) MG TEC INDUSTRY SRL, STR.

VAII NR. 2, JUDEȚUL CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

zen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie igienică, hârtie igienică pentru toaletă,
hârtie igienică de toaletă, role de hârtie igienică,
hârtie igienică sub formă de rolă, batiste de
hârtie, batistuțe de hârtie, șervețele de hârtie,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1819

șervețele de buzunar din hârtie, șervețele de
masă din hârtie, șervetele de masă din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, șervețele de hârtie de pus sub cești,
role de bucătărie (hârtie).

───────

(210) M 2020 07981 (111)174347
(151) 04/11/2020
(732) BIOMAX HOLDINGS PTE LTD,

3 KIM , #02-01, CLĂDIREA
GOODLAND GROUP, CHUAN
LANE, 537069, SINGAPORE

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BIOMAX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.03.04

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Compost, preparare din enzime pentru uz
industrial, preparate de fertilizare, sol argilos, sol,
produse pentru îmbunătățirea solului, produse
pentru adaptarea solului (altele decât pentru
sterilizare), toate excluzând rășinile sintetice și
biomasa.
7. Aparate, echipamente și utilaje pentru
tratarea și conversia de deșeurilor organice
în fertilizatori organici, aparate, echipamente
și utilaje utilizate în sortarea deșeurilor
organice, mașini de gestionare și reciclare a
deșeurilor organice, mașini pentru compostul
deșeurilor organice, mașini de compactare a

deșeurilor organice, mașini pentru transformarea
deșeurilor organice, mașini pentru digestia
de deșeuri organice, mașini pentru producția
de fertilizatoare organice, toate excluzând
prelucrarea de rășini sintetice, peletizarea și
conversia biomasei.
40. Reciclarea chimică a produselor de
tip deșeu, tratarea chimică a deșeurilor,
decontaminarea deșeurilor, decontaminarea
materialelor periculoase, prelucrarea deșeurilor,
recuperarea materialelor din deșeuri,
recuperarea produselor chimice, reciclarea
deșeurilor, reciclarea deșeurilor și gunoiului,
reprelucrarea deșeurilor și resturilor de
materiale, sortarea deșeurilor și a materialelor
reciclabile (transformare), tratarea (reciclarea)
deșeurilor, tratarea (recuperarea) deșeurilor,
tratarea deșeurilor chimice, tratarea deșeurilor,
servicii de gestionare a deșeurilor, prelucrarea
deșeurilor, servicii de reciclare a deșeurilor,
tratarea (transformarea) deșeurilor, toate
excluzând prelucrarea de rășini sintetice,
peletizarea și conversia biomasei.

───────

(210) M 2020 07983 (111)173910
(151) 04/11/2020
(732) RADU-EMIL GHERASIM, STR.

CORNISEI NR. 33, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TreeHouse
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de evenimente pentru
divertisment, activități recreative.
43. Servicii de cazare, servicii de restaurant,
terasa, cafenea, food truck.

───────
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(210) M 2020 07986 (111)173911
(151) 04/11/2020
(732) LANDMARK MANAGEMENT

SRL, STR. NANU MUSCEL NR. 8,
MANSARDA, CAMERA 1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EURODATAPARK

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.01.01;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, verde
deschis, albastru deschis, portocaliu
deschis, roz, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Cercetare privind prelucrarea de date,
administrare de servere, administrare de servere
de la distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, gestiunea tehnică a aparatelor
electrocasnice și a echipamentelor informatice,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, punerea la dispoziție
de instalații pentru centre de date, servicii de
transfer de date, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software.

───────

(210) M 2020 07989 (111)173552
(151) 05/11/2020
(732) S.C. VATRA PAN S.R.L., STR.

ARŢARILOR NR. 56, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL BIHOR,
410346 ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

VATRA PAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Pâine, chifle dulci, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, aluat, produse de
patiserie, plăcinte, pizza, chifle moi (pâine),
chifle umplute, pesmet, alimente preparate din
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, preparate din cereale care
conțin tărâțe, pesmeciori (prăjituri), pesmet
din pâine, produse pentru gustări preparate
din pesmet, paste făinoase umplute, paste
pentru supe, paste făinoase alimentare, paste
alimentare (aluaturi), paste care conțin ouă,
alimente din paste făinoase uscate, paste sub
formă de foi, paste uscate și proaspete, tăieței
și paste umplute, aluat dospit, aluat înghețat,
aluat pentru prăjituri, aluat pentru pizza, aluat de
pâine, aluat pentru biscuiți, aluat pentru pateuri,
aluaturi și amestecuri din acestea, produse din
aluat gata de copt, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin fructe, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin carne, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin legume, pâine nedospită în foi subțiri.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea afacerilor
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură., servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2020 07990 (111)174334
(151) 05/11/2020
(732) EDITURA HARGITA NÉPE, BLD-

UL TIMIŞOAREI NR.4, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530102, HARGHITA, ROMANIA

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28, AP. 13,
JUD. HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530112, HARGHITA, ROMANIA

(540)

SZÉKELY konyha és kert

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Produse de imprimerie, articole de papetărie
și materiale educative, decorațiuni și materiale
pentru artiști, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, afișe publicitare,
afișe tipărite din hârtie, agende (tipărituri),
anuare (publicații tipărite), arte vizuale tipărite,
autocolante (articole de papetărie), broșuri,
buletine de știri (materiale tipărite), buletine
informative, calendare, calendare tipărite,
carduri de cadouri, din plastic, hârtie sau
carton, nemagnetice, carnețele de notițe
pentru rețete, carduri educative (tipărituri), cărți
poștale și cărți poștale ilustrate, cataloage,
cartonașe de rețete imprimate, coperte
(coperți) de reviste, felicitări (tipărite), fotografii
imprimate, jurnale, manuale didactice, manuale
tipărite, material promotional imprimat, materiale
educative și didactice, meniuri, monografii,
periodice tipărite, organizatoare personale,

periodice, rețete tipărite comercializate ca
o componentă a ambalajelor de alimente,
reviste ca suplimente la ziare, reproduceri
grafice, reproduceri fotografice, reclame tipărite,
publicații promoționale, publicații imprimate,
reviste profesionale, reviste generaliste, reviste
(publicații periodice), ziare, cărți.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de relații
cu publicul, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, campanii
de marketing, intermediere publicitară, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, editare
și actualizare de texte publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing promoțional, marketing
digital, marketing direct, marketing de produse,
plasare de reclame, organizarea de publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de clipuri publicitare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, producție de materiale
publicitare, promovarea comercială, promovarea
afacerii [publicitate], publicitate în reviste,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate, publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate,
servicii de marketing, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate și marketing online.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, furnizare
de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, editare
de publicații, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți audio, publicare de cărți,
publicare de cataloage, publicare de broșuri,
publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale tipărite în format electronic, altele
decât cele publicitare, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare
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de cataloage cu informații privind călătoriile,
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de reviste electronice, publicare de
reviste pe internet, publicare de reviste, publicare
de recenzii, publicare și editare de cărți,
publicarea de calendare, publicarea de fotografii,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia a ziarelor, servicii de editare,
altele decât pentru texte publicitare, servicii
de publicare electronică, cu excepția textelor
publicitare, servicii de publicare on-line, cu
excepția textelor publicitare, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și multimedia.

───────

(210) M 2020 07993 (111)173979
(151) 05/11/2020
(732) S.C. ERICA CEROM S.R.L., STR.

ȘTEFAN AIRINEI NR. 1, BL. B1,
ET. 3, AP. 9, JUD. BOTOȘANI,
DOROHOI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

ERICA CERAMICA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 26.15.09

(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, gresie.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la materiale de construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare.

───────

(210) M 2020 07995 (111)174304
(151) 05/11/2020
(732) ION-CRISTIAN PANDEL, STR.

DR. PALEOLOGU NR. 4, AP.
5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

memex Salut! Ai un pachet!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (Pantone

7484C), roșu (Pantone 1788 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de curierat (mesaje sau mărfuri).

───────
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(210) M 2020 07997 (111)174133
(151) 05/11/2020
(732) EXCLUSIVE SOUND DJ SRL, STR.

MARTIR CERNAIANU NR. 4, CAM.
3, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ESD EVENT SOUND DJ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.08; 29.01.13; 26.11.09; 26.11.11;
26.11.12

(591) Culori revendicate:negru, roșu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Spectacole muzicale, organizarea
spectacolelor, organizare de spectacole, servicii
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audio, editare de înregistrări audio, editare
muzicală, spectacole muzicale live.

───────

(210) M 2020 07999 (111)174317
(151) 05/11/2020
(732) DENIS CATALIN CIUREA, STR.

STEFAN GOLESCU NR. 6, JUD.
ARGEŞ, STEFANESTII NOI,
117719, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Dr Denis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

44. Dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de inseminare artificială, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de bănci de sânge,
perforarea trupului (body piercing), chiropractică,
servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
servicii stomatologice, depilarea cu ceară,
închirierea de echipamente pentru ferme, servicii
de viticultura, consultanta in domeniul viticulturii,
servicii de fertilizare in vitro, aranjamente
florale, grădinărit, implanturi de păr, servicii de
coafură, închiriere de aparate pentru coafarea
părului, îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(SPA), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de îngrijire de tip hospice,
servicii de spitaliceşti, servicii de bănci de
ţesuturi umane, închiriere de animale pentru
scopuri de grădinărit, închiriere de stupi de
albine, terapie asistată cu animale, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de manichiură, servicii de
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de cămine
de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, îngrijirea animalelor de companie,
consiliere farmaceutică, fizioterapie/terapie
fizică, servicii de pepinieră, chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură şi, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor.

───────
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(210) M 2020 08043 (111)173912
(151) 06/11/2020
(732) Carrefour Romania SA, STR.

GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

FOOD STOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, hamburgeri,
chiftele de hamburger ne-gătite, produse din
carne sub formă de hamburgeri, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, amestecuri de
brânză, amestecuri pentru prepararea de supe,
aperitive alimentare pe bază de soia, aperitive
congelate constând în principal din carne de pui,
amestecuri de fructe uscate, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, arahide, aripioare de pui, ardei conservați,
aspic, babicuri, bacon, batoane de brânză,
băuturi pe bază de lapte, băuturi pe bază de
iaurt, băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de produse lactate, boabe, brânză
alba, brânză cheddar, brânză cu ierburi, brânză
cu mucegai, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), bratwurst (cârnați), bulete din cartofi
rași, burgeri din legume, cabanoși pentru hotdog,
caltaboș, cârnați, carne de porc, carne de vita,
carne de pui, carne procesată, carne prăjită,
carne feliata, cartofi fierți, cartofi pai, cartofi
prăjiți sub formă de aperitive, cartofi umpluți,

cartofi, preparați, caș, cașcaval, castraveciori
(preparați), caviar, chiftele de cartofi, chiftele
de pui, chiftele de soia, chiftele din pește,
chips-uri (cu excepția celor din cereale), chili
con carne (tocană de ardei iute și carne),
chiftele din carne de vită, chipsuri de legume,
conserve de carne, cotlete de porc, creme de
brânză, creme tartinabile pe bază de alune,
creme tartinabile pe bază de usturoi, creme
tartinabile pe bază de legume, crevete, care
nu sunt vii, crochete alimentare, crochete de
pește, pui, de somon, crustacee, cu excepția
celor vii, falafel, fasole, felii de pastă de curcan
pentru burgeri vegetarieni, felii de pastă de soia
pentru burgeri, felii de pastă de tofu pentru
burgeri, felii prăjite de cartofi, feluri de mâncare
preparate din carne, file de pește, fileuri de
pește la grătar, frigărui de miel, frigărui shish
kebab, friptură de carne de porc, friptură de
curcan, friptură de gâscă, friptură de miel, friptură
de pasăre, friptură de pește, friptură de rață,
friptură de vită, fripturi, frișcă, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, fructe de
mare care nu sunt vii, fructe de mare preparate,
fructe de mare în conservă, fulgi de cartofi,
fulgi de cocos, fulgi de kiwi, găluște de cartofi,
găluște (din carne), gemuri, ghiveci, gogoși,
gustări din alge marine comestibile, gustări pe
bază de brânză, gustări pe bază de alune,
gustări pe bază de carne, gustări pe bază de
cartofi, gustări pe bază de fructe confiate, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de lapte,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de porumb
dulce, gustări pe bază de tofu, hamburgeri,
hamburgeri de carne, hamburgeri de curcan,
hamburgeri de vită, hamburgeri din carne de
pui, icre artificiale, icre de pește, preparate, icre
preparate pentru consum uman, inele de ceapă,
înlocuitori de carne, înlocuitori ai margarinei,
înlocuitori de brânză, înlocuitori de frișcă pentru
băuturi, înlocuitori de lapte, înlocuitori de ouă,
înlocuitori de smântână, înlocuitori de unt,
jambon, jumări de porc, kefir (băutură din lapte),
lichior de ouă (non-alcoolic), măduvă de animale,
de uz alimentar, mâncare gătită constând în
principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbi), mâncare
gătită constând în principal din carne de vită
prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-
jjigae), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din pastă
de soia și tofu (doenjang-jjigae), mâncare
gătită constând în principal dintr-o pastă de
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soia consistentă și tofu (cheonggukjang-jjigae),
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne de pasăre, mâncăruri
congelate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri cu legume preparate, mâncăruri din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncăruri gătite constând în principal din
carne de pui, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din pește, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri preparate care constau integral sau
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate care constau
în principal din kebab, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) bacon, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate constând în principal din
fructe de mare, mâncăruri preparate constând
în principal din carne de vânat, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate conținând
în principal curcan, margarină, mascarpone,
măsline conservate, măsline gătite, măsline
preparate, măsline preparate, la conservă,
măsline umplute, măsline uscate, melci, melci
gătiți, melci preparați pentru consum uman,
mere preparate, mezeluri, miel preparat, mix
de brânzeturi, scoici, moluște comestibile (cu
excepția celor vii), mortadelă, murături, nuci
comestibile, nuci conservate, omlete, pârjoale
(alimente), pastă cu usturoi, pastă de anșoa,
pastă de fructe, pastă de fructe de mare, pastă
de măsline, pastă de năut, pastă de pește, pastă
de trufe, pastă de vinete, paste de carne, paste
de legume, paste pentru supă, paste tartinabile
din pește, fructe de mare și moluște, pastrama,
pate de ficat, pateu vegetal, pateuri de pește,
pateuri din carne, pateuri pe bază de carne,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, pește
gătit, peste marinat, pește la borcan pește la
borcan, picioare de broaște congelate, picioare
de porc în conservă, pipote de pui, pipote de
rață, piure de cartofi, piure de măsline, piure
de ciuperci, piure de legume, piure de roșii,
piure de mere, piureuri de fructe, plăcintă cu
carne, plătici (pești roșii, nu vii), polen preparat

pentru alimentație, portocale, preparate, praf de
albuș, praf de brânză, praf de frișcă (produse
lactate), praf de fructe, prafuri de ouă, prafuri
pentru supe, preparate cu brânză de țară,
preparate din unt, preparate pentru supă de
legume, produs tartinabil pe bază de pește,
produs tartinabil pe bază de fructe de mare,
carne de pui, roșii, preparate, rösti (chiftele cu
cartofi gratinați prăjiți), rulouri de fructe, salam,
salate preparate, sardele, nu vii, sardine, nu vii,
sarmale, sashimi, semințe comestibile, semințe,
preparate, shake-uri din lapte, slănină de porc
(burtă) la grătar (samgyeopsal), smântână,
somon afumat, sosuri pentru gustări, spanac
gătit, sparanghel preparat, spirulină preparată,
stafide, stridii, cu excepția celor vii, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate
la gătit, șuncă, supă de bame, supă cu bulete
din mața, supă de fructe de pădure, supă de
pește, supă de pui, supă de tăiței, supă gata-
preparată, supe, supe și baze de supă, extracte
din carne, tartă umplută cu fructe, tempeh,
tapenada (pastă de măsline negre), tajine (fel de
mâncare preparat din carne, pește sau legume),
tahini (pastă de semințe de susan), tobă, țipari,
nu vii, tocană cu curry semipreparată, tocăni,
tocane (alimente), tofu, ton (cu excepția celor
vii), topping-uri de nuci, tremella fuciformis
comestibilă uscată, trufe conservate, trufe gătite,
tuberculi de ciufă procesați, turte din pastă de
pește fierte în abur sau prăjite (kamaboko),
turte din pastă de pește fierte în abur sau
prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi
dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki,
unt, untură, varză de bruxelles, preparată, varză
murată, vezici înotătoare uscate, vinete gratinate
cu parmezan și sos de roșii, vinete preparate,
yakitori, zer
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză (sandvișuri), hamburgeri
în pâine, hamburgeri introduși în franzelă,
sandvișuri care conțin hamburgeri, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, preparate aromatice pentru
uz alimentar, cu excepția uleiurilor esențiale,
propolis de uz alimentar, capere, cremă tartar
pentru uz culinar, esențe pentru alimentație,
cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, arome, altele decât uleiurile esențiale,
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glucoză pentru uz culinar, aditivi pe bază
de gluten pentru uz culinar, gluten preparat
ca produs alimentar, glazură de șuncă, lianți
pentru înghețată, semințe de in de uz culinar
(asezonare), malț pentru alimentație, maltoză,
produse pentru frăgezit carne, de uz casnic,
mentă pentru utilizare în cofetărie, alimente
preparate pe bază de tăiței, prafuri pentru
înghețate, budinci, gustări pe bază de orez,
lăptișor de matcă, sandvișuri, lianți pentru
cârnați, apă de mare pentru gătit, rulouri de
primăvară, amidon de uz alimentar, sushi,
îndulcitori naturali, agenți de îngroșare pentru
gătit, germeni de grâu pentru consum uman,
spaghetti și chiftele (mâncare pe bază de paste).
32.  Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor, bere și produse de bere,
ape minerale şi gazoase, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare

cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul a produselor
alimentare de tip hamburger, cheeseburger,
sendviș, ciabatta sendviș din porc, vită, coaste,
servicii de vânzare cu amănuntul a meniurilor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a produselor alimentare pentru preparat de tip
fast-food, strângerea la un loc, în folosul terților,
a produselor alimentare, băuturilor alcoolice si
nealcoolice, in special a menirilor alimentare,
hamburgerilor, cheeseburgerilor, produselor de
panificație, produselor de patiserie si cofetărie,
produselor alimentare pentru preparat de tip
fast-food (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri- astfel de
servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, publicitate în sectorul
transport, livrare, de restaurant, de vânzare
a alimentelor si băuturilor, compilare de date
în baze de date electronice, actualizare și
întreținere de date din baze de date informatice,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicații, controlul stocurilor cu ajutorul
bazelor de date, administrare și compilare de
baze de date computerizate, compilare de
informații în baze de date informatice, compilare
și sistematizare de informații în baze de date,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, compilarea și sistematizarea
de informații în baze de date computerizate,
culegere și sistematizare de informații în baze
de date informatice, furnizare de informații
privind activitățile comerciale prin intermediul
bazelor de date computerizate, intermediere
publicitara, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, prezentare de produse în scopuri
promoționale, servicii administrative de carduri
de fidelitate, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
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stimulente, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare pizza, livrare cadouri, livrare de vinuri,
livrare de alimente, livrarea de flori, livrare de
băuturi spirtoase, livrare de produse de băcănie,
ridicare și livrare de colete și produse, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,
transport și livrare de bunuri, distribuție și livrare
de apă.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast food la pachet, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de cantine, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de catering, servicii de ceainării, servicii
de localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de pizzerii, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bufet, servicii de catering mobil,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de somelier, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de rotiserii, servire de alimente și
băuturi în internet-café.

───────

(210) M 2020 08044 (111)173913
(151) 06/11/2020
(732) MIHAIL-DAN GRIGORE, STR.

GEORGE VALSAN NR. 96, BL. 2,
SC. 3, ET. 2, AP. 77, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTORUL 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

hillden LODGE
& RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea
de restaurante, servicii publicitare pentru
hoteluri, management de hoteluri pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de
hoteluri, publicitate, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea comercială, servicii
de promovare, servicii de consultanţă privind
administrarea hotelurilor şi managementul
hotelier, administrarea hotelurilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
43. Rezervări la restaurant, restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
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rezervări pentru restaurante și mese, servicii
de restaurante fast-food, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii contractuale de alimentație, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, hoteluri rezervări de hoteluri , evaluare
de cazare hotelieră, rezervare de cazare la hotel,
organizare de mese la hoteluri, rezervări de hotel
pentru terți, servicii de hoteluri și moteluri, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, furnizare de locuri de cazare
la hoteluri, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, servicii
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare în stațiuni turistice, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, servicii oferite de
tabere de vacanță (cazare), rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, furnizare de informații cu
privire la rezervarea de locuri de cazare, servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de baruri, servicii
ale barurilor, servicii de pensiuni, rezervări de
pensiuni, servicii de preparare a alimentelor,
asigurarea de hrană și băuturi

───────

(210) M 2020 08070 (111)174254
(151) 09/11/2020
(732) ASOCIAȚIA "MAI MULT VERDE",

STR. GRIGORE MORA, NR. 33,
AP. 2, SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MaiMultVerde
CONTEAZĂ CE INSPIRI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
05.03.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
376C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii culturale și educaționale în domeniul
ecologiei și protecției mediului, organizarea
de conferințe, seminarii, campanii, tabere
de voluntariat, școli de vară și orice
alte evenimente cu scop cultural, educativ
având ca tematică conservarea, protejarea și
reconstrucția mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire
la protecția mediului, producția și furnizarea
de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea online de publicații
electronice în domeniul protecției mediului,
publicarea de texte, cărți, reviste și alte materiaIe
tipărite în domeniul protecției mediului, inclusiv
online.
42. Cercetare în domeniul protecției mediului,
dezvoltării și exploatării durabile a resurselor
naturale, furnizarea și diseminarea de informații,
opinii științifice, consiliere și consultanță cu
privire la protecția mediului și reducerea emisiilor
de carbon, inclusiv prin intermediul rețelelor
informatice online și globale, paginilor web,
rețelelor de socializare și platformelor de video-
sharing, controlul calității cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de carbon
evaluări și elaborarea de rapoarte și studii în
domeniul protecției mediului.
44. Tratarea arborilor, plantarea arborilor pentru
reducerea emisiilor de carbon,
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servicii privind conservarea și restaurarea
spațiilor verzi, pădurilor și a mediului în general.
45. Asistență și servicii sociale pentru sprijinirea
grupurilor vulnerabile dezavantajate.

───────

(210) M 2020 08071 (111)174255
(151) 09/11/2020
(732) ASOCIAȚIA "MAI MULT VERDE",

STR. GRIGORE MORA, NR. 33,
AP. 2, SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

#MaiMultVerde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii culturale și educaționale în domeniul
ecologiei și protecției mediului, organizarea
de conferințe, seminarii, campanii, tabere
de voluntariat, școli de vară și orice
alte evenimente cu scop cultural, educativ
având ca tematică conservarea, protejarea și
reconstrucția mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire
la protecția mediului, producția și furnizarea
de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea online de publicații
electronice în domeniul protecției mediului,
publicarea de texte, cărți, reviste și alte materiaIe
tipărite în domeniul protecției mediului, inclusiv
online.
42. Cercetare în domeniul protecției mediului,
dezvoltării și exploatării durabile a resurselor
naturale, furnizarea și diseminarea de informații,
opinii științifice, consiliere și consultanță cu
privire la protecția mediului și reducerea emisiilor
de carbon, inclusiv prin intermediul rețelelor
informatice online și globale, paginilor web,
rețelelor de socializare și platformelor de video-
sharing, controlul calității cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de carbon
evaluări și elaborarea de rapoarte și studii în
domeniul protecției mediului.
44. Tratarea arborilor, plantarea arborilor pentru
reducerea emisiilor de carbon, servicii privind
conservarea și restaurarea spațiilor verzi,
pădurilor și a mediului în general.
45. Asistență și servicii sociale pentru sprijinirea
grupurilor vulnerabile dezavantajate.

───────

(210) M 2020 08076 (111)173914
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AVOCATUL
DUMNEAVOASTRĂ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
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din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare

pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (PPC), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
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online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,

servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
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pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la

cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (ISP), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
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materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,

de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
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educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de

televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format MP3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web MP3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
MP3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
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de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul

comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
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televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate

prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1837

de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 08077 (111)173569
(151) 09/11/2020
(732) CAFENEA VIBES SRL, STRADA

NUFĂRULUI NR.7, BLOC D140,
ETAJ 2, AP.8, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

avoca seriously yummy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Salate preparate, salate de legume.
30. Cafea, băuturi din cafea, boabe de cafea
prăjite, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora.
32. Sucuri, sucuri de legume (băuturi), sucuri
de fructe organice, amestec de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de fructe, băuturi din
fructe nealcoolice și sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe şi sucuri de
legume.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de baruri
de sucuri de fructe.

───────

(210) M 2020 08078 (111)173915
(151) 09/11/2020
(732) OPTIC PARTNER SRL, STRADA

THEODOR BURADA 38A, ETJ.1,
BIROU 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Safe Blue

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 02.09.04

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#3cc6f8), albastru (HEX #2a3785)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Lentile, lentile optice, lentile antireflex, lentile
oftalmologice, lentile interschimbabile, lentile
brute, lentile corectoare (optică), lentile pentru
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ochelari, lentile pentru mărit, lentile optice pentru
cătări, lentile din material plastic, ochelari cu
lentile polarizate, lentile oftalmice de sticlă, lentile
pentru ochelari de soare, lentile pentru ochelari
de vedere, lentile optice pentru ochelarii de
soare, lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, lentile de soare cu clips magnetic, lentile
pentru măști de protecție pentru față.

───────

(210) M 2020 08082 (111)173916
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UN DOCTOR PENTRU
DUMNEAVOSTRĂ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,

dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
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shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,

care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
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servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces

la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
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domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de

mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
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cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,

divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
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rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,

furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
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de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție

de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
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și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,

servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────
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(210) M 2020 08083 (111)173917
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LA UN PAS DE ROMÂNIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau

prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
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sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului

pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
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inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de

rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
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cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie

de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
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divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul

cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
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și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de

divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
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pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment

sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
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de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de

divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────
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(210) M 2020 08084 (111)173918
(151) 09/11/2020
(732) S.C. VECTOR DIRECT S.R.L.,

PIAȚA 1 MAI NR. 4-5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400141, CLUJ,
ROMANIA

(740) S.C. INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CLUJANA POINT

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.01

(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri imobiliare, servicii de investiții,
servicii de administrare referitoare la închiriere
de spaţii industriale, comerciale, rezidenţiale și
sportive, estimare de bunuri imobiliare (evaluare
imobiliară), leasing imobiliar (închiriere),
asigurări, afaceri financiare.

───────

(210) M 2020 08087 (111)174065
(151) 09/11/2020
(732) OTILIA BRUMA, B-DUL

CORNELIU COPOSU NR. 10, BL.
38, SC. A, ET. 4, AP. 14, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 021527,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

OTILIA BILIONERA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi
de articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele
pentru îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte),
cravate, curele (accesorii vestimentare), cămăşi,
eşarfe, fulare (îmbrăcăminte), fuste, geci,
haine de ploaie, haine de stradă, haine din
denim (jachete, pardesie), haine impermeabile
de purtat în aer liber, haine pentru copii,
hanorace cu glugă, helănci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jeansi
denim, lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de
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plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte), echipament sportiv (articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comerţ online cu amănuntul online pentru
filmele şi muzica descărcabilă şi preînregistrată,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, publicitate radio, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, publicitate și
marketing.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de divertisment, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, organizare de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția de
spectacole, compunerea de melodii, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cântece, publicare de cărți de muzică, publicare
de lucrări muzicale, publicare de partituri
muzicale, publicare de texte muzicale, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format MP3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,

producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție
audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
închiriere de aparate pentru înregistrare audio
și video, închiriere de casete audio, închiriere
de casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
DVD-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale, nedescărcabile, prin
rețele de comunicații, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format MP 3 nedescărcabile,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, nedescărcabil, furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
interpretare de muzică și canto, producere de
concerte muzicale, producție audio și video și
fotografie, producție de spectacole muzicale,
reprezentații de muzică live, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de reprezentaţii tip
concert, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de furnizare de divertisment
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sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de producție de benzi audio, servicii
de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────

(210) M 2020 08088 (111)173919
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GENERAȚIA URMĂTOARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe

internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
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de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,

publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
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farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol

TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
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de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (ITPV),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer

de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
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(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-

line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
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învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,

închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
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de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe

educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
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la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de

tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────
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(210) M 2020 08089 (111)174063
(151) 09/11/2020
(732) OTILIA BRUMA, B-DUL

CORNELIU COPOSU NR. 10, BL.
38, SC. A, ET. 4, AP. 14, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

OTILIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi de
articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele pentru
îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte), cravate,
curele (accesorii vestimentare), cămăşi, eşarfe,
fulare(îmbrăcăminte), fuste, geci, haine de
ploaie, haine de stradă, haine din denim
(jachete, pardesie), haine impermeabile de
purtat în aer liber, haine pentru copii,
hanorace cu glugă, helănci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jeansi
denim, lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de

plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte)., echipament sportiv (articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, publicitate radio, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, publicitate și
marketing., organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de divertisment, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, organizare de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția de
spectacole, compunerea de melodii, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cântece, publicare de cărți de muzică, publicare
de lucrări muzicale, publicare de partituri
muzicale, publicare de texte muzicale, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format MP3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
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producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție
audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
închiriere de aparate pentru înregistrare audio
și video, închiriere de casete audio, închiriere
de casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
dvd-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale, nedescărcabile, prin
rețele de comunicații, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet
cu muzică în format MP3 nedescărcabilă,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, nedescărcabilă, furnizarea de servicii
de divertisment prin intermediul casetelor audio,
interpretare de muzică și canto, producere de
concerte muzicale, producție audio și video și
fotografie, producție de spectacole muzicale,
reprezentații de muzică live, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de reprezentaţii tip
concert, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de furnizare de divertisment

sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de producție de benzi audio, servicii
de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────

(210) M 2020 08090 (111)174289
(151) 09/11/2020
(732) FURNIZORUL MEU SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 6, BL. S12,
SC. B, AP.38, JUDEȚUL NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, 610132, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

ZOXA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.08; 26.03.04

(591) Culori revendicate:negru, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini și mașini-unelte de urgență și salvare,
pompe, compresoare și suflante (mașini), mașini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini
pentru agricultură, terasament, construcții,
extracția petrolului și gazului și pentru minerit.
9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
17. Apărătoare pentru linii de comandă
confecționate din cauciuc sintetic, articole din
cauciuc pentru îmbinări.
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19. Structuri și construcții nemetalice
transportabile, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, asfalt,
smoala si bitum, smoală, gudron, bitum și asfalt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de prevenire a
incendiilor, servicii de stingerea incendiilor.

───────

(210) M 2020 08095 (111)174089
(151) 09/11/2020
(732) MIHAELA MOLDOVAN, STR.

AUREL VLAICU NR. 1061, SAT
BĂNEŞTI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) Cabinet Proprietate Industrială
Claudia Monica Frisch, ŞOS.
PANTELIMON NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BRIGHT SO Glow EST 2019

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Articole de parfumerie şi odorizante, beţişoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, conuri
de pin parfumate, conuri parfumate, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, produse
pentru fumigaţie (parfumuri), lemn parfumat,
loţiuni pentru aromoterapie, lumânări de masaj
de uz cosmetic, odorizante, odorizante de
casă, odorizanţi de cameră, odorizant difuzor,
parfumuri de camera sub formă de spray,
parfumuri pentru automobile, parfumuri pentru

carton, parfumuri solide, potpuriuri parfumate,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate parfumate, preparate pentru
aromoterapie, preparate pentru curăţare şi
odorizante, produse de parfumare pentru
cameră, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
non-electrice de parfum de cameră, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, săculeţe parfumate, săculeţi
cu potpuriuri care se introduc în perne de
aromoterapie, spray parfumat pentru casă,
sprayuri odorizante pentru cameră, sprayuri
parfumate pentru împrospătarea ţesăturii, uleiuri
aromatice, uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
uleiuri eterice utilizate pentru împrospătarea
aerului.
4. Aranjamente din lumânări, beţişoare pentru
aprinderea lumânărilor, candele (lumânări),
ceară de albine folosită la fabricarea lumânărilor,
ceară pentru fabricarea de lumânări, elemente
decorative pentru iluminarea pomului de Crăciun
(lumânări), fitile pentru lumânări, lămpi cu
lumânare, lumânări, lumânări cu aromă de
mosc, lumânări cu repelent pentru insecte,
lumânări în cutii metalice, lumânări în formă de
fructe, lumânări parfumate, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări pe bază de seu,
lumânări pentru absorbirea fumului, lumânări
pentru biserici, lumânări pentru iluminare
nocturnă, lumânări pentru masă, lumânări pentru
morminte, neelectrice, lumânări pentru ocazii
speciale, lumânări pentru pomul de Crăciun,
lumânări plutitoare, lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat, lumânări tip pastilă, lumânări
utilizate pentru decorarea torturilor, lumânări
votive, lumini de Crăciun (lumânări).
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
administrare în materie de activităţi de
marketing, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor magazinelor de comerţ
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea vânzărilor, asistenţă comercială
cu privire la imaginea comercială, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
asistenţă în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistenţă în gestiunea
comercială a firmelor în sistem de franciză,
asistenţă în marketing, asistenţă privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, organizare de expoziţii
si târguri în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, prezentare de bunuri si servicii,
prezentare de produse şi servicii (în scopuri
promotjonale/publicitare), prezentări de produse
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şi servicii de afişare a produselor, publicitate,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicitate pentru terţi pe internet, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consultanţă (comercială) privind deschiderea de
francize, servicii de agenţii de import şi export,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul online, servicii
de vânzare cu amănuntul'cu livrare prin poştă,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul,
vânzare cu amănuntul de cârduri preplătite ale
terţilor pentru cumpărare de produse. strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri în special a celor solicitate
la inregistrare în clasele 3 si 4 (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-uriior web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 08096 (111)173920
(151) 09/11/2020
(732) ROTTA NATURA SA, ALEEA

INDUSTRIILOR NR. 5, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)

Mai bine in fiecare zi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente antioxidante, suplimente
prebiotice, suplimente nutritive, suplimente
probiotice, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente homeopate, băuturi (suplimente
dietetice), suplimente alimentare proteice
de uz medical, suplimente cu colostru,

suplimente alimentare antioxidante de uz
medical, suplimente alimentare de uz medical
lichide, suplimente nutritive lichide, suplimente
alimentare medicinale, suplimente nutritive
minerale, suplimente de calciu, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente alimentare
pentru sportivi, de uz medical, suplimente
vitaminice și minerale, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente lichide din plante,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante, suplimente alimentare cu
acid folic de uz medical, plasturi cu suplimente
de vitamine, suplimente alimentare si preparate
dietetice de uz medical, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente alimentare
pe bază de lecitină de uz medical, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare pe bază de polen de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente dietetice pe bază de cazeină,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente alimentare pe bază de propolis,
suplimente alimentare pe bază de minerale
de uz medical, suplimente nutritive pe bază
de alginat, suplimente alimentare pe bază de
albumină de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de glucoză, suplimente dietetice din
polen de pin, suplimente dietetice sub formă
de pulbere, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia de uz medical, suplimente nutritive
nu de uz medical, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice pe bază
de grâu, suplimente dietetice pe bază de
zinc, suplimente dietetice alimentare folosite
pentru post modificat, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pe bază de cărbune active de
uz medical, suplimente alimentare alcătuite
în principal din magneziu de uz medical,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
fier de uz medical, suplimente nutritive care
conțin în principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu de uz medical,
suplimente nutritive care conțin în principal
fier, suplimente nutritive care conțin extracte
de ciuperci, suplimente nutritive care conțin în
principal magneziu, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice special
de uz medical, suplimente alimentare pe
bază de lăptișor de matcă de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu de uz medical, suplimente alimentare
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pe bază de semințe de in de uz medical,
suplimente dietetice sub formă de prafuri pentru
băuturi, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai de uz medical, suplimente
alimentare pentru sănătate care conțin ginseng
roșu de uz medical, compoziții farmaceutice,
implanturi farmaceutice, creme farmaceutice,
dulciuri farmaceutice, preparate farmaceutice
alcătuite din ţesuturi vii, fracțiuni proteice
plasmatice, inhibitori ai sintezei proteice.
30. Siropuri pentru alimente (îndulcitori),
condimente pentru alimente, biscuiți cu fructe,
ceaiuri de fructe, pâini cu fructe, sosuri de fructe
(coulis de fructe), gumă guar, dulciuri gumate,
gumă de mestecat, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, praline cu napolitană.

───────

(210) M 2020 08097 (111)173570
(151) 09/11/2020
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL. A1,
AP. 60, JUDETUL BRAILA, BRĂILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

(540)

BIOAQUA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Săpunuri nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi nemedicinală.
5. Produse farmacetiuce şi de uz veterinar.

───────

(210) M 2020 08098 (111)173644
(151) 09/11/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI NR. 17, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 010284, ROMANIA

(540)

neo designed for
glo Double Capsule

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.09; 26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────
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(210) M 2020 08127 (111)174115
(151) 10/11/2020
(732) MARIUS DUMITRU NICULA, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 19, BL. 26,
SC. A, ET. 4, AP. 22, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

MARIO JOY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comerţ online cu amănuntul online pentru
filmele şi muzica descărcabilă şi preînregistrată,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, publicitate radio, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare (publicitate) de concerte muzicale,
publicitate și marketing.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de divertisment, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, organizare de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția de
spectacole, compunerea de melodii, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cântece, publicare de cărți de muzică, publicare
de lucrări muzicale, publicare de partituri
muzicale, publicare de texte muzicale, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,

editare video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție
audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
închiriere de aparate pentru înregistrare audio
și video, închiriere de casete audio, închiriere
de casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
dvd-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format mp3,
furnizare de muzică în format digital de pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1870

internet, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, interpretare
de muzică și canto, producere de concerte
muzicale, producție audio și video și fotografie,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
de muzică live, reprezentații în direct susținute
de grupuri muzicale, servicii de compoziții
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale, servicii de divertisment oferite
de muzicieni, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii tip concert, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de producție de benzi audio,
servicii de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────

(210) M 2020 08128 (111)174235
(151) 10/11/2020
(732) AMELAYAT SRL, STR.

STUDENȚILOR NR. 26, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

La Fala Fel AMY
Shaorma - Kebab

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 01.15.05;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 26.11.12

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, produse din carne preparate, carne
procesată, carne preparată, mâncăruri preparate
din carne, mâncăruri preparate pe baza de
carne, feluri de mâncare preparate din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, frigărui shish
kebab, falafel, fripturi, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
gustări pe bază de legume, legume preparate la
grătar.
43. Servicii de fast-fooduri, servicii de fast
food la pachet, servicii de restaurante,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
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de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurante cu servire
la pachet, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
alimente și băuturi (alimentație publică), servire
de mâncare destinată consumului imediat
(alimentație publică), servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2020 08129 (111)173639
(151) 10/11/2020
(732) VIOREL-ALEXANDRU NEAGU,

STR. FÂNTÂNICA NR. 1, BL. 204,
SC. A, ET. 9, AP. 38, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, BL. 1, SC. A, ET. 1, AP. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

(540)

Lavandaroma
your purple dream

(531) Clasificare Viena: 02.03.02; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:mov, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățare
și odorizante, produse pentru toaletă
nemedicinale, uleiuri esențiale și extracte
aromatice.

───────

(210) M 2020 08135 (111)174275
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

RING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08136 (111)174278
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

DOINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08137 (111)174273
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

TOMIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 08138 (111)174276
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

TRIUMF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08139 (111)174283
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPAL NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, 707115, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ATENEU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08163 (111)173921
(151) 11/11/2020
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 27.07.25

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFCE31), albastru (HEX #B3260)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Serviciile prestate de persoane, organizații
cu scopul de a: ține evidența contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistență în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigații privind afacerile, de a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanță profesională în afaceri, de a
analiza costurile și de a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informații financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii
de educație adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și
susținerea congreselor, servicii culturale,
educaționale, informații despre educație,
examinări referitoare la educație, organizarea
și susținerea unor evenimente educaționale,
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publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, publicarea cărților,
predare, sepvicii educaționale, servicii de
instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2020 08164 (111)173922
(151) 11/11/2020
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01
(591) Culori revendicate:galben (HEX

#FFCE31), albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35.
Serviciile prestate de persoane, organizații
cu scopul de a: ține evidența contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistență în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigații privind afacerile, de a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanță profesională în afaceri, de a
analiza costurile și de a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informații financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.

41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii
de educație adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și
susținerea congreselor, servicii culturale,
educaționale, informații despre educație,
examinări referitoare la educație, organizarea
și susținerea unor evenimente educaționale,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, publicarea cărților,
predare, servicii educaționale, servicii de
instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2020 08168 (111)173923
(151) 11/11/2020
(732) PRO TELECOM BUSINESS SRL,

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 2,
BL. MS2, PARTER, SPATIUL
COMERCIAL 2, CAMERA 2,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
110372, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

LOCALTRIP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
10.03.10; 10.03.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
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servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 08169 (111)174220
(151) 11/11/2020
(732) IONUŢ-EDUARD CÎRSTEA,

STR. ANGHELESTI NR. 20,
SAT MOROENI, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA, COMUNA MOROENI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

stay negative
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, hanorace, hanorace sport,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, părți de îmbrăcăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, confecții
(îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2020 08170 (111)173924
(151) 11/11/2020
(732) SC ACCORD ELECTRONICS

SRL, B-DUL ION MIHALACHE NR.
92, BL.44A2, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL
, BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(540)

euro cash

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice sau de
fototelegrafie, optice, cinematografice, aparate
de măsură şi control, aparate de semnalizare
şi securizare, aparate şi instrumente didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor,
copiatoare (fotografice, electrostatice, termice),
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
compacte audio-video, discuri acustice, aparate
automate de transmitere şi schimbare discuri
în sisteme informatice, pupitre de distribuţie,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiilor, calculatoare şi
calculatoare configurate la comandă, elemente
periferice, imprimante, cartuşuri neumplute
pentru imprimante laser, capete pentru
imprimante cu jet de cerneală, adaptori
pentru imprimante în reţea, elemente de
imprimare, aparate de scanare, programe de
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calculatoare inclusiv pentru proiectare, materiale
consumabile pentru aparatele menţionate,
respectiv dispozitive mouse şi trackball pentru
introducerea informaţiilor, cilindri de fixare
şi curele pentru imagini, monitoare, interfeţe
informatice, dispozitive de cuplare, taste,
tastaturi şi configuraţii pentru tastaturi, cartuşuri
de memorie cu fonturi, reţele (network) de
telecomunicaţii, staţii de lucru pentru mai
mulţi utilizatori (workstation), microprocesoare,
circuite integrate, plachete, plachete de siliciu
pentru circuite cu documente sau hârtie
pentru copiere şi imprimare, aparate de
emisie radiotelefonică, reportofoane, aparate
de proiecţie, îmbrăcăminte sau obiecte de
protecţie sau salvare, aparate de cântărire,
dispozitive de pilotare automate pentru vehicule,
aparate şi panouri de semnalizare luminoasă
sau sonoră, inclusiv ecrane fluorescente,
ozonizatoare, aparate automate pentru jocuri
sau muzică cu preplată (tonomate muzicale),
cititori de cod bare, laseri fără utilizare medicală,
aparate de ionizare, aparate de intercomunicare,
aparate heliografice, aparate de avertizare
incendii, aparate de facturat, emiţătoare pentru
telecomunicaţii inclusiv cele pentru semnale
electronice, relee, detectoare inteligente, radare,
aparate de radio, televizoare, telecopiatoare,
videoplayer, telepromotor, aparate de
teleghidare, maşini pentru încasat.
36. Asigurări şi servicii financiare.
37. Servicii de construcţii, reparaţii.
41. Educaţie şi recreere.
42. Servicii de reparaţii şi întreţinere a maşinilor
pentru încasat.

───────

(210) M 2020 08174 (111)174299
(151) 11/11/2020
(732) ALINA CODRUȚA PĂCURAR,

STR. EMIL PALADE NR. 30,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

SECRETIST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08178 (111)173985
(151) 11/11/2020
(732) SC PREFERA FOODS SA, DN1

KM 392 + 600, COM. GALDA DE
JOS, JUDETUL ALBA, OIEJDEA,
ALBA, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PlanTuna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, supe și baze de supă,
extracte din carne, carne și produse din carne,
produse lactate și înlocuitori, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, înlocuitori de carne,
înlocuitori de carne pe bază de legume, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, pateuri vegetale, cârnați vegetali,
mezeluri vegetariene, salate preparate.

───────

(210) M 2020 08180 (111)173925
(151) 11/11/2020
(732) SC ELECTROSTIM SRL, STR.

FUNDAC CALCAI 3A, JUDETUL
IASI, URICANI, 707316, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ELECTROSTIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
protetică și implanturi artificiale, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, aparate
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de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic de uz medical, aparate de
electrostimulare nervoasă de uz medical.
41. Organizare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de instruire tehnică,
organizare de cursuri de pregătire în institute de
învățământ, organizare de ateliere profesionale
și cursuri de pregătire profesională.
42. Furnizare de informații privind tehnologia
informației.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 08183 (111)173926
(151) 12/11/2020
(732) PAUL NICOLAU, BD. PIPERA

NR. 168A, BL. A, ET. 4, AP. 46,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73 SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

Conservăria Marea
Neagră Cooperativa
Pescarilor Năvodari

(531) Clasificare Viena: 18.03.09; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7752c), negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
nu vii, produse din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște preparate, pentru consum
uman, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
alimente refrigerate din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște, conserve de pește.

───────

(210) M 2020 08185 (111)174160
(151) 12/11/2020
(732) S.C. PROBLAST S.R.L.,

BULEVARDUL OITUZ NR. 29, SC.
A, ET. 1, AP. 7, JUDEȚUL BACĂU,
MUNICIPIUL ONEȘTI, BACĂU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PROBLAST

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Construcţii şi demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalaţii şi echipamente pentru
construcţii, demolări, curăţenie şi întreţinere,
sablare (curățare), vopsire şi lăcuire, servicii
de vopsire şi decorare a clădirilor, întreţinere
şi reparare de instalaţii în clădiri, lustruirea,
instalarea, întreţinerea şi repararea geamurilor,
ferestrelor şi jaluzelelor, furnizare de informaţii
privind construire, reparare şi întreţinere de
clădiri, amenajare de terenuri (construcţii),
servicii de consiliere referitoare la lucrări de
tratare a suprafeţelor, tratarea suprafeţelor
cu produse repelente pentru îndepărtarea
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animalelor, conservarea clădirilor, consolidare
de clădiri, construcţii şi reparaţii de clădiri,
renovarea şi restaurarea clădirilor.
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
şi transformarea materialelor, producerea de
energie şi fabricare la comandă, servicii de
sablare pentru terți, furnizare de informaţii privind
tratarea materialelor, tratarea metalelor, servicii
de vopsire, tratamente pentru conservarea
lemnului (altele decât cele de vopsire),
tratamente pentru prevenirea putrezirii la clădiri,
tratament anti-mucegai, tratarea materialelor
folosind produse chimice, tratarea lemnului cu
substanţe de conservare, servicii pentru tratarea
prin suflare a unei suprafeţe, conservarea
lemnului, informaţii privind tratarea materialelor.

───────

(210) M 2020 08187 (111)174057
(151) 12/11/2020
(732) ECOM STORE S.R.L., STR.

CASTANILOR NR. 32B, SAT
PREAJBA, JUD. DOLJ, COMUNA
MALU MARE, DOLJ, ROMANIA

(740) LUPŞA ŞI ASOCIAŢII SRL, STR.
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET.1, BIROU 1.02, CAM.2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

AIRMONY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru aromoterapie, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, loțiuni pentru
aromoterapie, uleiuri aromatice, uleiuri de masaj,
nu de uz medical, uleiuri esențiale aromatizate.
11. Echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), difuzoare de
aer, aparate de dezodorizare pentru răspândirea
de arome în autovehicule, aparate și instalații de
ventilație.

───────

(210) M 2020 08230 (111)173927
(151) 13/11/2020
(732) HELLO HOLIDAYS SRL, PIAŢA

ROMANĂ NR. 9, CAMERA 3,
SC.E, ET.1, AP.2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ZEN GARDEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (pantone
419C), galben (Pantone 3599C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Furnizarea facilităţilor de recreere, servicii
de club (divertisment sau educaţie) organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea de baluri, predarea
gimnasticii (instruire), servicii de instructor
personal (antrenament de fitness), furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de terenuri de sport.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), închirierea sălilor de şedinţe (spaţii),
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii hoteliere, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, rezervări pentru
cazarea temporară, închirierea corturilor.
44. Servicii de coafură, servicii de saloane de
înfrumuseţare, servicii de îngrijirea sănătăţii,
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servicii de sănătate prin apă (spa), servicii de
centre de sănătate, manichiură, masaj, servicii
de saună, servicii de solarii, servicii de băi
turceşti, servicii de machiaj.

───────

(210) M 2020 08311 (111)173928
(151) 18/11/2020
(732) NUTRITIK PERFORMANCE

S.R.L., STR. BARAOLTULUI NR.
5, BL. 40B, SC. A, ET. 1, AP. 16,
JUDEȚUL PRAHOVA, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10, AP.
27, JUD. PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

NUTRITIK PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, preparate
farmaceutice care conţin cafeina, preparate cu
cafeina cu efect stimulativ, alimente dietetice
de uz medical, suplimente nutritive, plasturi,
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
suplimente alimentare proteice, suplimente
alimentare, L-carnitina, suplimente nutritive
pentru sportivi care conţin proteine, băuturi
cu proteine, suplimente pe bază de vitamine,
suplimente cu aminoacizi, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare pe bază
de minerale, vitamine preparate cu vitamine,
suplimente dietetice, extracte din plante de
uz medical, substituţi alimentari sub formă
de prafuri, amestecuri de băuturi nutritive
utilizate ca inlocuitori pentru mese, suplimente
alimentare pe baza de albumina, glucoza ca
supliment alimentar, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de caseină, fibre dietetice, balsamuri de uz

medical, dezinfectante folosite pentru igienă,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
sprayuri refrigerante pentru uz medical, inele
pentru bătăturile picioarelor, plasturi, suplimente
alimentare pe bază de lăptişor de matcă,
comprese, bomboane mediciniale, săruri de
ape minerale, săruri pentru băi de ape
minerale, preparate pentru întărire, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru diabetici adaptat uzului medical, ape
termale, uleiuri medicinale, ierburi medicinale,
ceai medicinal, suplimente sportive: proteine,
creatină, BCAAS.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, panouri publicitare din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari,
cupoane, reviste, calendare, almanahuri,
buletine informative (tipărituri), ziare, carduri
tipărite, materiale tipărite, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, plicuri,
creioane, radiere, caiete, coperţi pentru caiete
şi cărţi, benzi adezive, adezivi, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, acuarele,
hârtie de scris, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, instrumente de scris, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru cafea,
materiale filtrante din hârtie, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări
tipărite, şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri
de masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, folii de ambalat din vâscoză, foi de celuloză
reciclate pentru împachetat.
18. Piele și imitaţii din piele.piei de animale,
geamantane si valize, umbrele, umbrele de
soare.bastoane, bice si articole de selarie,
genţi sportive, bagaje de mână, bagaje de
călătorie, borsete pentru bărbaţi, genţi, genţi
cu două despărţituri stil doctor (gladstone),
genţi cu structură moale, genţi de călătorie,
genţi de lucru, genţi de mână (poşete),
genţi de plajă, genţi de pânză, genţi de
mână pentru bărbaţi, genţi de umăr, genţi
de transport universale, genţi de umăr pentru
copii, genţi din pânză, genţi flexibile pentru
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haine, genţi pentru curieri, genţi pentru cărţi,
genţi pentru gimnastică, genţi pentru sport,
genţi pentru îmbrăcăminte sport, genţi sportive,
genţi tip sac, gentuţe cosmetice, ghiozdane,
ghiozdane şcolare, huse pentru bagaje, mape
(portdocumente), minirucsacuri, poşete, sacoşe
(pungi) personalizate suveniruri, punguţe, plicuri,
săculeţi din piele pentru ambalaj, rucsacuri,
rucsacuri de zi, sacoşe cu şireturi, sacoşe
de cumpărături din pânză, sacoşe pentru
cumpărături, sacoşe pentru cumpărături cu
două roţi, sacoşe pentru cumpărături pe
roţi, sacoşe pentru provizii, sacoşe textile
pentru cumpărături, sacoşe reutilizabile pentru
cumpărături, săculeţe din piele, pentru ambalat.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, echipament
sportiv.
30. Tablete (nemedicinale) din glucoza pe bază
de cafeina , gumă de mestecat, gumă de
mestecat, tablete pe bază de cafeină, produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, batoane de cereale şi batoane
energizante, maltodextrine pentru uz nutritiv
(altele decât cele medicale).
32. Ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi răcoritoare, băuturi
energizante, băuturi energizante care conţin
cafeină, băuturi pentru sportivi, băuturi
nealcoolice pentru sportivi.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate în domeniul sportiv, publicitate prin
bannere, strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasele 5,16,18,
25,30 si 32 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
41. Educaţie, instruire, servicii de divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii
sportive și de fitness, coaching sportiv,
asistenţă profesională individualizată (coaching),
coordonarea antrenamentelor de fitness,
consultanţă în materie de fitness, sport şi
fitness, servicii ale cluburilor de fitness, pregătire
în domeniul fitnessului, instruire în domeniul

educaţiei fizice, servicii de consiliere pentru
menţinerea condiţiei fizice (fitness), servicii
de antrenamente fizice, servicii de pregătire
pentru menţinerea condiţiei fizice (fitness),
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitness), furnizarea de instalaţii pentru fitness şi
exerciţii fizice, servicii de formare în domeniul
fitnessului, administrare de centre de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
servicii educative pentru menţinerea condiţiei
fizice, cursuri de instruire privind menţinerea
formei fizice, furnizarea de informaţii privind
educaţia şi exerciţiile pentru sănătate, furnizarea
de servicii educaţionale referitoare la exerciţii
fizice, cursuri de instruire pentru consilieri de
fitness, cursuri de instruire pentru furnizorii
de fitness, academii (educaţie), organizare de
cursuri de nutriţie, coaching nutriţie, examinare
a cursanţilor, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicare de texte, altele decât
textele publicitare publicare electronică on-
line a cărţilor şi periodicelor, organizarea
şi conducerea de seminarii, organizarea
şi conducerea de colocvii, organizarea
şi conducerea de conferinţe, organizarea
şi conducerea de congrese, organizarea
şi conducerea de simpozioane, organizare
şi coordonare de târguri, organizarea şi
gestionarea evenimentelor culturale şi sportive,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea şi
conducerea de workshop-uri, planificarea de
recepţii (divertisment), reorientarea profesională,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei sau formării), educaţie, organizarea
de expoziţii şi seminarii în domeniul sportului,
furnizare de servicii de săli și cluburi de sport,
servicii de instructor personal, antrenament de
fitness, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizare de informaţii cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online, consiliere cu sportivi pentru a-i educa în
vederea alegerii alimentaţiei optime în relaţie cu
activitatea sportivă.
44. Servicii nutriţie sportivă, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni, servicii
de teste privind condiţia fizică, măsurători
antropometrice, servicii de testare medicală și
anume evaluarea condiţiei fizice, fizioterapie,
chiropractică, saloane de frumuseţe, masaj,
servicii de arorhaterapie, servicii de psihologie,
servicii de saună, servicii de solar, servicii de
terapie, servicii de frumusețe oferite de un
centru SPA (wellness), evaluarea controlului
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greutăţii, servicii pentru scăderea în greutate,
planificare de programe de scădere în greutate,
consultanță în nutriţie, servicii de coaching
nutriţie, consultanță în nutriţie pentru sportivii
de elită, testare cardio-rnetabolică în specificul
sportului, testări de efort, testări cardio-
pulmonare, testare rata metabolică de repaus,
furnizare de informaţii despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentaţiei, servicii nutriţie
și dietetică, consultanţă în domeniul nutriţiei şi al
dietelor, consiliere cu privire la diete şi nutriţie.

───────

(210) M 2020 08325 (111)173553
(151) 17/11/2020
(732) FOUR DECOR INTERNATIONAL

S.R.L., COM.ROSIORI, NR.180,
JUDEŢ BIHOR, SAT VAIDA,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL. D-10, AP. 3, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

4DECOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Autocolante (articole de papetărie), etichete
autocolante, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, abțibilduri (decalcomanii),
abțibilduri aplicate prin călcare, abțibilduri
decorative pentru tălpile pantofilor, abțibilduri
din hârtie aplicate prin călcare, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, abțibilduri pentru
bara de protecție a vehiculelor, materiale și
mijloace pentru decorare și artă (cu excepţia
aparatelor), hârtie de împachetat decorativă,
stegulețe decorative din hârtie, decorațiuni din
hârtie pentru petreceri, decorațiuni de perete
din hârtie, ghirlande decorative din hârtie pentru
petreceri, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie
27. Articole decorative (carpete) pentru perete
(netextile), pardoseli antiderapante decorative,

sub formă de bucăți, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil), tapet sub formă de căptușeli de perete
adezive și decorative, de mărimea camerei,
acoperiri din plastic pentru pereți, acoperiri
din hârtie pentru pereți, acoperiri pentru pereți
din materiale textile, acoperiri din plută pentru
pereți, articole netextile, decorative pentru pereți,
lucrate manual, tapet pentru acoperirea pereților,
tapet pentru acoperirea tavanului fabricate din
hârtie, borduri pentru tapet, căptușeli capitonate
pentru tavanele existente, căptușeli de rășină
din vinil pentru pereți, căptușeli matlasate pentru
pereții existenți, elemente decorative de perete,
nu din materiale textile, tapet, tapet cu efect
vizual 3d, tapet de rășină din vinil, tapet din
material textil, tapet izolator pentru pereți, tapet,
nu din material textil, tapete cu strat de material
textil, tapiserii murale, cu excepția celor din
materiale textile, tapete de plastic, acoperiri
pentru pereți (tapet), cu excepția celor din
materiale textile

───────

(210) M 2020 08326 (111)174181
(151) 17/11/2020
(732) MATEI STEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR 41A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NOA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii.

───────
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(210) M 2020 08327 (111)173929
(151) 17/11/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010641,
ROMANIA

(540)

LILI D PROTECT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri
pentru îngrijirea pielii(nemedicinale), parfumuri,
produse cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice şi preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, preparate şi tratamente
cosmetice pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele decât
cele pentru uz medicinal, balsamuri de păr
(balsamuri şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază (produse cosmetice), cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru faţă care
nu este medicinală, seruri de uz cosmetic,
şervețele cosmetice umezite în prealabil,
şervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, şervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), ulei de corp
sub formă de spray, sprayuri cu apă de mare de
uz cosmetic.
5. Medicamente, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, remedii
naturale şi farmaceutice, produse biotice,
băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,

creme farmaceutice, preparate medicale,
alimente dietetice de uz medical, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale.

───────

(210) M 2020 08328 (111)174180
(151) 17/11/2020
(732) MATEI STEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR. 41A, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

noa residence

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────
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(210) M 2020 08329 (111)173930
(151) 17/11/2020
(732) SHOPIKA SRL, STR. VASELOR

NR. 13, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SHOPIKA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roșu, galben, portocaliu, mov

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 08332 (111)174182
(151) 17/11/2020
(732) MATEI STEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR. 41 A, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EAT SOCIETY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────
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(210) M 2020 08333 (111)174140
(151) 17/11/2020
(732) S.C. GLOBAL RETAIL SERVICES

S.R.L, STR. NICOALE CARAMFIL,
NR.68-70, BLOC 22 B, SCARA 1,
ETAJ 2, APARTAMENT 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDETUL
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

NORD IMOB EXCLUSIV
PREȚUIM ÎNCREDEREA TA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.09

(591) Culori revendicate:bleu (RGB 34 166
222), albastru (RGB 38 38 94)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitatea prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
sau prin intermediul unui site web specializat,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, servicii de comerţ (vânzarea
en gros şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de bunuri imobile, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat sau platforme dedicate, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
tranzacţii de vânzare-cumpărare a imobilelor,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi

sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse/servicii, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare și imobiliare, servicii
de împrumuturi imobiliare, agenţii imobiliare,
investiţii imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăţi imobiliare,
furnizare de informaţii pe internet privind
afacerile imobiliare, acordare de credite
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii financiare privind proprietăţile imobiliare,
servicii de consultanţă privind proprietăţiile
imobiliare, servicii de investiţii în proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare şi clădirile, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
asigurări în domeniul proprietăţilor imobiliare,
servicii de finanţare privind dezvoltarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de consultanţă
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consiliere privind investiţiile în proprietăţi
imobiliare, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii de
asigurări cu privire la
bunuri imobiliare, servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăţi imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
de apartamente, locuințe şi birouri, finanţare
imobiliară, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar, brokeraj de credite,
administrare de credite, intermediere de
credite, gestionare de credite, asigurari de
credite,consiliere privind creditele, finantarea
creditelor imobiliare, acordarea de credite
imobiliare, intermediere de credite personale,
finantarea creditelor pentru locuinte, finantare de
credite in rate.

───────
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(210) M 2020 08336 (111)174099
(151) 17/11/2020
(732) REMUS CIOBANU, STR. PETRU

MAIOR NR. 51, JUD. CARAŞ-
SEVERIN, REŞIŢA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RC Remus Ciobanu
COMMITTED TO SERVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Materiale înregistrate, baze de date
computerizate, conținut media, fișiere
multimedia descărcabile, software, aplicații
software, cărți electronice, discuri
preînregistrate, suporturi de date magnetice
pre-înregistrate, fișiere de date înregistrate,
date înregistrate electronic, CD-I-uri
preînregistrate (compact discuri interactive),
medii de stocare descărcabile, publicații
electronice descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, buletine informative descărcabile,
cărți electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile, programe de calculatoare
(software descărcabil), aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
ghiduri de pregătire în format electronic.
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
materiale imprimate, cărți, afișe (postere),
broșuri, fișe cu informații (papetărie), grafice
tipărite, tipărituri, reviste (publicații periodice),
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
produse de imprimerie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, semne de carte,
ghiduri, echipament pentru educație/învățământ,
materiale tipărite pentru instruire.

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu produse de
imprimerie, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii
din carton, pixuri, stilouri, creioane, felicitari
imprimate, publicatii periodice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu CD-uri
si DVD-uri inregistrate, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale
inregistrate, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, publicarea de texte publicitare, consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență în
afaceri privind identitatea corporativă, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, întocmire de planuri de marketing,
planificare de strategii de marketing, servicii de
relații cu publicul, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
consultanță în administrarea afacerilor, în
domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, consultanță în organizarea
afacerilor, audit financiar, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, asistență
în afaceri, informații despre metode de vânzare,
intermediere de contracte (pentru terți).
41. Producție de film pe DVD şi CD-
ROM, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
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creare (redactare) de podcast-uri, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații on-
line, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicare de cărți, publicare de buletine
informative, publicare de broșuri, publicare
de cărți și reviste, publicare de documente,
publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, publicare de cărți instructive,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
manuale, publicare de fișe informative, publicare
de periodice și cărți în format electronic,
publicare de publicații periodice, publicare
multimedia, redactare de texte, publicarea
de materiale multimedia online, servicii de
publicare electronică, servicii de scriere pentru
bloguri, activități de divertisment, sportive și
culturale, instruire, educație, organizare de
conferințe referitoare la educație, informații
în materie de educație, simpozioane pe
teme de educație, servicii de îndrumare în
afaceri, coaching personal (formare), coaching
pentru viață (instruire), asistență profesională
individualizată (coaching), servicii educaționale
de tip coaching, antrenament și coaching
în discurs politic, antrenament și coaching
în dezbateri politice, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de cursuri, pregătire
și instruire, cursuri de instruire scrise, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, mentorat educațional pentru copii
de vârstă școlară, producție audio, video
și multimedia și fotografie, formare continuă,
formare în afaceri, ateliere de formare, cursuri
de formare, servicii de formare profesională,
formare în domeniul managementului, furnizare
de formare profesională, transfer de know-how
(instruire), servicii de bibliotecă și închiriere de
produse media.
42. Proiectare de format electronic de CD-ROM
pentru baze de date electronice, platformă ca
serviciu (PAAS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video

și mesaje, software ca serviciu (SAAS), servicii
IT, servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, consultanță IT, servicii de
consiliere și asigurare de informații.

───────

(210) M 2020 08337 (111)174203
(151) 17/11/2020
(732) TECHVENTURES BANK SA,

STRADA DANIEL DANIELOPOLU,
NR.30-32, ETAJ 7, SECTOR 1,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TECHVENTURES BANK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de depunere în casete valorice,
servicii financiare, monetare și bancare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru societăți, acordare de fonduri
pentru entități comerciale, acordare de fonduri
pentru dezvoltare de noi tehnologii, acordare de
fonduri pentru instituții de cercetare, acordare
de fonduri pentru inventatori, acordare de
fonduri pentru invenții, acordare de fonduri
bancare pentru universități, acordarea finanțării,
activități bancare financiare, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, consiliere independentă în materie
de planificare financiară, constituire de depozite
bancare, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, coordonarea afacerilor
financiare online, depozite de economii,
emitere de bilete de ordin, emisiunea de
instrumente negociabile, finanțare pentru mici
întreprinzători, finanțare privind cumpărarea și
vânzarea de societăți comerciale, finanțarea
companiilor, finanțarea de achiziții, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
investițiilor financiare, furnizare de servicii
bancare, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii financiare
prin telefon și prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare sau prin internet,
gestionarea ordinelor de plată programate,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
conturilor escrow pentru investiții, gestiunea
conturilor ipotecare escrow, gestiunea financiară
a conturilor curente, gestiunea financiară a
conturilor în numerar, management financiar
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în activitatea bancară, management financiar
și planificare financiară, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
punere la dispoziție de conturi curente,
schimburi financiare, servicii de baze de
date financiare referitoare la schimburile
valutare, realizare de tranzacții financiare,
servicii bancare, servicii bancare electronice,
servicii bancare automate, servicii bancare
computerizate, servicii bancare prin internet,
servicii bancare comerciale online, servicii
bancare financiare pentru persoane particulare,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
bancare personale, servicii bancare prin telefon,
servicii de acceptare de cecuri electronice,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii de
transfer de valută, servicii de transfer valutar
virtual, servicii de tranzacții monetare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
computerizate privind societățile comerciale
de vânzare cu amănuntul, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare furnizate pe internet și prin telefon,
servicii de informații financiare furnizate prin
accesul la o bază de date computerizată, servicii
de informații financiare pentru bănci furnizate
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
a transmisiilor prin satelit, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, tranzacții
bancare la domiciliu (home banking), tranzacții
bancare on-line, emisiune de carduri de credit
și debit, furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, plată automată de conturi,
procesare de plăți electronice, procesare de plăți
pentru bănci, procesarea plăților efectuate cu
card de credit, procesare electronică de plăți,
procesare de plăți cu card de debit, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesarea
plăților cu cecuri electronice, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
procesarea plăților pentru achiziționarea de
produse și servicii printr-o rețea de comunicații
electronice, servicii de card de plată, servicii
de plată a facturilor online, servicii de plată
electronică, servicii de plată furnizate prin
intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de plată fără
contact, servicii de plată la distanță, servicii de
plată prin comerț electronic, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
transfer de fonduri în rețele de comunicații
electronice, pentru achiziția de produse, transfer

computerizat de fonduri, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, tranzacții
electronice cu carduri de credit, tranzacții
electronice de debitare, tranzacții financiare prin
blockchain.

───────

(210) M 2020 08341 (111)173931
(151) 18/11/2020
(732) OANA-MARIA STANILA, SAT

CEPTURA DE JOS NR. 272, JUD.
PRAHOVA, COMUNA CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Atelierul cu fire.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
09.05.06; 09.01.01; 09.01.05; 25.01.05;
25.01.09

(591) Culori revendicate:galben, negru,
verde, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

23. Fire de uz textil.
25. Articole pentru acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.

───────
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(210) M 2020 08344 (111)173932
(151) 18/11/2020
(732) PROIECTURA OCTO SRL,, SAT

CHINTENI, NR. 4, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Proiectura OCTO
Parte din proiectul tău

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, managementul activităților comerciale,
informaţii şi asistenţă comerciale pentru
consumatori, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
marketing imobiliar, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, furnizare de informații cu caracter
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru construcții în infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, şi anume: materiale
şi elemente nemetalice de construcţie şi
edificare, geotextile, geotextile destinate utilizării
în peisagistică, geotextile pentru controlul
eroziunii, țesături folosite în domeniul ingineriei
civile (geotextile), materiale nemetalice ţesute
folosite ca materiale geotextile, materiale
nemetalice de stabilizare (geotextile) pentru
utilizarea în construcţii, gabioane și plase
fixare stâncă, parapete și confecții metalice,
garduri pentru bariere rutiere și de siguranță,

baricade, benzi, lanțuri, bonting și ochiuri,
ochiuri pentru susținerea și protecția plantelor
și copacilor, plasă de întărire și de consolidare
a construcțiilor, plasă de întărire a gazonului,
plasă de stabilizare a solului, plasă de stabilizare
rutieră, ochiuri de protecție, plasă pentru drenaj,
poduri și podețe metalice din tablă ondulată
corugată, structuri metalice pentru hale, poduri
şi podețe, stații epurare, rezervoare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de intermediere de comerț, de vânzarea cu
amănuntul, cu ridicata și prin intermediul
paginilor de internet, pentru terţi, de produse
pentru construcții în infrastructura rutieră şi
ingineria mediului, şi anume: materiale şi
elemente nemetalice de construcţie şi edificare,
consultanță privind comercializarea produselor
şi a materialelor de construcții, servicii de
consultanță comercială în sectorul infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
informare, consiliere și consultanță comercială
pentru toate cele menționate mai sus.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, construirea de zone rezidențiale,
construcție de clădiri, construcții rutiere,
construire de drumuri, construcții de șosele,
construcții de străzi, construcție de poduri,
construire de structuri subterane, construcție
de lucrări rurale, construcții de infrastructură,
construcții de infrastructură civilă, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, construcția de fundații pentru drumuri,
construcții civile privind irigațiile, construire
de sisteme de drenaj, construcții de diguri
sparge-val, construcții de inginerie civilă pentru
prevenirea inundării terenului din cauza viiturilor,
construcții de inginerie civilă referitoare la
prevenirea inundării clădirilor prin revărsarea
apei, construcții de fortificații de râuri și diguri,
construcții și demolări de clădiri, lucrări de
construcție, lucrări de construcții de inginerie
civilă, lucrări de construcții subterane legate
de canale de scurgere, lucrări de terasamente,
reparații de construcții, demolări de construcții,
amenajare de terenuri (construcţii), nivelarea
terenurilor pentru construcții, impermeabilizarea
construcțiilor, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), realizarea de acoperiri rutiere,
informații în materie de construcții, furnizare
de informații privind construire, reparare și
întreținere de clădiri, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații privind construcții folosind mijloace
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electronice, închirieri de utilaje pentru construcții,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, servicii de management
în construcții, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, servicii de execuţie lucrări de
infrastructură, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
în domeniul construcției clădirilor, consultanță
în domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
servicii de consultanţă cu privire la costurile
construcţiilor.
42. Servicii de consultanţă tehnică, servicii
de consultanță tehnică privind ingineria
structurală, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, servicii de inginerie de
consultanţă tehnică structurală, în domeniul
geotehnologiilor (inginerie geotehnică, geo-
ambientală şi geo-hidrologică), consiliere în
domeniul proiectării clădirilor, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
mediului înconjurător, servicii de proiectare
în ingineria civilă, proiecte de construcţie,
proiectare de sisteme de construcții, elaborare
de planuri (construcții), elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, dezvoltare de proiecte
de construcții, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de planificare în
inginerie civilă, planificare pentru construcții
de proprietăți, proiecte tehnice, studii de
amplasament, de fezabilitate şi prefezabilitate,
consultanţă în domeniul ingineriei, verificări,
expertizări, studii de teren, teste, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
de lucrări de inginerie pentru prevenirea
inundațiilor, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării clădirilor în caz
de viituri, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării terenurilor în caz de
viituri, efectuare de studii de proiecte tehnice,
servicii de estimarea devizelor în construcții,
verificarea și managementul planificării în
domeniul construcțiilor, elaborare de specificații
în construcții, servicii de management al
proiectelor de inginerie, servicii de proiectare
lucrări de infrastructură.

───────

(210) M 2020 08346 (111)173933
(151) 18/11/2020
(732) LITEX LINE SRL, STR. DOAMNA

CHIAJNA NR. 22, AP. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Pearly Power Professional
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive,
preparate sanitare care reprezintă articolele
de toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni
cosmetice, deodorante de uz uman sau
veterinar, țesuturi preparate pentru parfumarea
camerei, autocolante pentru unghii, ceară
de lustruire, hârtie abrazivă, hârtie abrazivă,
abrazivi, adezivi pentru fixarea părului fals,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loţiuni după ras,
odorizante, odorizant difuzor, ulei de migdale,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă de
badiana, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, baze pentru parfumurile de flori, săruri
de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, coloranţi pentru barbă, măşti de
înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri de albire,
sodă de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
în scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă/ calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
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preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, produse cosmetice pentru
animale, produse cosmetice, produse cosmetice
pentru copii, beţişoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, creme pentru articolele
din piele/ceruri pentru articolele din piele,
abţibilduri decorative pentru scopuri cosmetice,
degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în procese
de fabricare, geluri de albire a denţilor, paste
de dinţi, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale
de citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale/
uleiuri eterice, extracte de flori (parfumuri),
produse pentru spălarea ochilor, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri

cosmetice, preparate pentru şlefuit/preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a rufelor/
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curățare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire)/conservanți pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esențial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curățare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele
de ascuțit briciul, produse de parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei
de trandafir, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
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safrol, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie abrazivă/
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinților, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea țevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.

───────

(210) M 2020 08348 (111)173934
(151) 18/11/2020
(732) ENCORSA HQ SRL, BLD.

TIMISOARA NR. 26, PLAZA
ROMANIA OFFICES, BIR.
125, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

encorsa SIMPLIFY
YOUR BUSINESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu , albastru, gri,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
reglementarea sau controlul distribuţiei sau
utilizării energiei electrice, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului, sau
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, discuri de vinil,
compact-discuri, dvd-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, capace pentru
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ieşirile electrice, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, publicaţii electronice, descărcabile,
unităţi de efecte electrice şi electronice pentru
instrumentele muzicale, cărţi de identitate
biometrice, interfeţe pentru calculatoare, aparate
de ionizare, nu cele pentru tratarea aerului sau
apei, manşe de comandă pentru calculatoare,
altele decât cele pentru jocurile video, aparate
de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri/suporturi
pentru mouse, aparate de transvazare a
oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare), folii de
protecţie adaptate pentru ecranele de calculator,
folii de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, dispozitive pentru proiecţia tastaturilor
virtuale, bureți pentru căști, mănuși dotate
cu senzori, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
laptopuri.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, însămânţarea
norilor (cloud seeding), computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică
a datelor, design de arte grafice, proiectarea
ambalajelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
cercetarea și dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, efectuarea copiilor de
siguranță prin trimiterea datelor în afara locației,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, găzduire pe servere,
închirierea serverelor web.

───────

(210) M 2020 08390 (111)173619
(151) 19/11/2020
(732) ALEXANDRA-ROZALIA MICU,

STR. ION CAMPINEANU NR.
33, BL. 3, SC. 2, ET. 1, AP.
37, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

She is Mom THE COMMUNITY
OF SUCCESSFUL MOMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (Pantone PMS
239C), gri închis (Pantone PMS 432C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 08418 (111)173935
(151) 20/11/2020
(732) ADRIAN STÂNGĂ, STR. DOAMNA

STANCA NR. 25, JUD. BRASOV,
FĂGĂRAŞ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

COVRIGELUL CALD,
CA INIMA ARDEALULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
18.01.05

(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unor bunuri precum: făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie (ambalate şi neambalate), sucuri şi ape
îmbuteliate (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata şi prin
intermediul bicicletelor/tonetelor mobile, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, publicitate.

───────

(210) M 2020 08419 (111)173936
(151) 20/11/2020
(732) ADRIAN STÂNGĂ, STR. DOAMNA

STANCA NR. 25, JUD. BRASOV,
FĂGĂRAŞ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

covrigelul plimbăreţ CALD,
CA INIMA ARDEALULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unor bunuri precum: făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie (ambalate şi neambalate), sucuri
şi ape îmbuteliate (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata
şi prin intermediul bicicletelor / tonetelor
mobile, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, publicitate.

───────
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(210) M 2020 08421 (111)173937
(151) 20/11/2020
(732) ZENKA STORE SRL, STR.

CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 65, JUD. DÂMBOVIŢA,
DOICEŞTI, 0040, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

ZENKABEAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Căști audio, cabluri pentru aparate pentru
încărcarea bateriei, cabluri telefonice, cutii
ramificație cabluri telefonice.

───────

(210) M 2020 08423 (111)173956
(151) 20/11/2020
(732) DIANA-ELENA TURCU,

BULEVARDUL DECEBAL NR.17,
BL.S16, SC.A, ET.4, AP.11,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MANGERIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08424 (111)173567
(151) 20/11/2020
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL,

BD. BASARABIA NR. 256,
COMPARTIMENT 10, INCINTA
FAUR, SECTOR 3, BUCURESTI,
030352, ROMANIA

(540)

My Recharge
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────
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(210) M 2020 08425 (111)173938
(151) 20/11/2020
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
10, CAMERA D, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Magic lite

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea și
reproducerea sunetului, imaginilor și datelor,
suporturi de sunete, de imagini și de date,
în special benzi audio, casete audio și
video, discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, cd-rom-uri, toate produsele
menţionate anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată, cuprinse în clasa 9, suporturi de
înregistrare magnetică, compact-discuri, dvd-uri
și alte suporturi de înregistrare digitală, mașini
de calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare, aparate și instrumente
optice, ochelari, lentile pentru ochelari, rame de
ochelari, software de calculator, casete pentru
jocuri video, software pentru jocuri, aparate
mobile de telecomunicații, programe de aplicație
(aplicații descarcabile), programe de calculator
și pentru jocuri înregistrate sau descărcabile,

software, software aplicaţii înregistrate şi
descărcabile pentru calculatoare, notebookuri,
laptopuri, tablete, telefoane inteligente şi
terminale mobile.
16. Hârtie și carton, articole pentru legătorie,
fotografii, produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare
şi calendare, articole de papetărie, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale plastice
pentru ambalaje, incluse în clasa 16, șerveţele
de masă din hârtie, postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante (papetărie).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, marketing, cercetarea
pieţei, studii de piaţă, analiză de piaţă,
consultanță în conducerea și organizarea
afacerilor, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
terți pentru achiziția și vânzarea de bunuri,
intermedierea comercială a serviciilor de
telecomunicații, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuție de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terți), închiriere de material publicitar,
închirierea spațiilor publicitare, închiriererea
minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, publicitate și orice fel
de comunicare comercială audiovizuală, în
special radiofonică, televizată, cinematografică,
imprimată, prin videotext, teletext, prin internet/
online sau prin orice tehnică, comercializare
publicitară şi anume publicitate, relații publice
(relații publice) și marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoționale, producție de film publicitar clipuri
publicitare audio-video, intermediere de filme
publicitare și orice fel de producții audio-
video publicitare, scrierea textelor publicitare,
prezentare de produse în mediile de comunicare,
compilare, sistematizare și actualizarea datelor
în baza de date a calculatorului, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, intermedierea de contracte
(pentru terți, inclusiv artiști), intermedierea de
abonamente pentru serviciile de telecomunicaţii
(pentru terţi), publicitate, în special dezvoltare
strategică și planificarea campaniilor, pregătirea
secţiunilor publicitare, management de proiect şi
evenimente şi anume planificare, supravegherea
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derulării și realizarea de campanii, proiecte și
evenimente cu scop publicitar, organizare de
târguri și expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage și prospecte
publicitare, gestionare de fişiere informatice,
preluare telefonică și/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpăraturi pe
internet sau teleshopping, vânzări prin licitație,
inclusiv prin internet, agenții de publicitate,
concepție și realizarea de prezentări și de alte
oferte informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale şi pe internet, în alte reţele de date, în
servicii online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare și realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepții de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, inregistrare/
fixare și publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (și în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunțuri/spoturi publicitare, publicare și editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în rețele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terților a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de comerț cu licențe de
film, radio, televiziune, audio și/sau video.
38. Telecomunicații, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, reţele computerizate, rețele de fibră
optică și orice tip de medii de transmisie ,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea și livrarea de
știri (agenții de presă), colectare şi livrarea de
informații generale în cadrul serviciilor agențiilor
de presă, transmisie de sunet, imagine și
date prin cablu, satelit, (reţele) computerizate,
cabluri telefonice și ISDN și orice alt tip de
medii de transmisie, transmisia asistată de
computer a mesajelor și imaginilor, furnizarea
accesului la informații memorate în baze de
date, inclusiv pe internet și prin internet și
în special şi prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informații pe internet, în special în domeniul
radiodifuziunii, televiziunii pe internet, punerea

la dispoziție a unui portal online, difuzarea
de servicii media audiovizuale la cerere:
programe de radiodifuziune/televiziune pentru
abonați, în special sub formă de televiziune
plătită și video la cerere, telecomunicații
prin intermediul platformelor și portalurilor
de internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicații, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum și conținuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicații locale sau globale, furnizarea
și închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicații prin intermediul
computerelor, la publicații electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informații, servicii de forumuri de discuții
pe internet, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fișiere digitale, servicii de buletine
electronice, transmiterea de mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat,
informaţii despre distracții și orice posibilități de
recreere, producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext și teletext
(cu excepția celor în scop publictar), producție
de filme, altele decât filmele publicitare,
producţie de benzi (casete) audio/video, editare
audio-video, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune/radio, închiriere
de instrumente muzicale, producția de muzică,
producția spectacolelor, servicii artistice prestate
de orchestre, organizarea și realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct
şi de festivaluri de film, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare și coordonare de concerte,
organizare de concursuri sau de orice fel
de competiții, educative sau de amuzament,
loterii, reprezentații teatrale, organizare de
spectacole, servicii de impresari, prezentări și
închiriere de filme TV sau cinematogragfice,
închirierea de înregistrări de sunete, îngrijire
redacţionala a apariţiilor pe internet, producţie
de programe de teleshopping, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecții de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, exploatarea
publicațiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărților sau
periodicelor, jocuri on-line într-o rețea de
calculatoare.
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42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare și întreținere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator și jocuri de
calculator (software), proiectare și închiriere
de software de calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare și actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video și de imagine (software),
dezvoltare de conținuturi multimedia și aplicații
corespunzătoare (software), proiectare și
dezvoltare de software de calculator și programe
de aplicații pentru sisteme computerizate mobile
(aplicații).
45. Cesiunea sau orice altă formă de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuală
(licențierea proprietății intelectuale), distribuirea
de licențe pentru proprietate industrială și pentru
drepturile de autor, furnizare de licențe pentru
concepte de franciză, acordarea de licențe
de software pentru calculatoare (servicii de
consultanță legală), gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management și valorificare
de drepturi de autor și drepturi de proprietate
industrială pentru terți prin acordare de licență,
intermediere, valorificare și administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
și administrare de drepturi pentru reportaje
de presă, radio televiziune și film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet și imagine, prin
acordare de licență, intermediere, valorificare
și administrare de drepturi asupra reportajelor
de ziar și de revistă, prin acordare de licență,
administrare, intermediere și orice alt fel de
valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale și orice alte drepturi de utilizare
asupra programelor radio și/sau de televiziune și
asupra oricăror alte producții de sunet și/sau de
imagine, prin acordare de licență, intermediere,
administrare și distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conținuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune și emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii și elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfășurări de
spectacole și tehnici de interogare, prin acordare
de licență.

───────

(210) M 2020 08426 (111)173939
(151) 20/11/2020
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
10, CAMERA D, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Magic party mix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea și
reproducerea sunetului, imaginilor și datelor,
suporturi de sunete, de imagini și de date,
în special benzi audio, casete audio și
video, discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, cd-rom-uri, toate produsele
menţionate anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată, cuprinse în clasa 9, suporturi de
înregistrare magnetică, compact-discuri, dvd-uri
și alte suporturi de înregistrare digitală, mașini
de calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare, aparate și instrumente
optice, ochelari, lentile pentru ochelari, rame de
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ochelari, software de calculator, casete pentru
jocuri video, software pentru jocuri, aparate
mobile de telecomunicații, programe de aplicație
(aplicații descarcabile), programe de calculator
și pentru jocuri înregistrate sau descărcabile,
software, software aplicaţii înregistrate şi
descărcabile pentru calculatoare, notebookuri,
laptopuri, tablete, telefoane inteligente şi
terminale mobile.
16. Hârtie și carton, articole pentru legătorie,
fotografii, produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare
şi calendare, articole de papetărie, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale plastice
pentru ambalaje, incluse în clasa 16, șerveţele
de masă din hârtie, postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante (papetărie).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, marketing, cercetarea
pieţei, studii de piaţă, analiză de piaţă,
consultanță în conducerea și organizarea
afacerilor, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
terți pentru achiziția și vânzarea de bunuri,
intermedierea comercială a serviciilor de
telecomunicații, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuție de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terți), închiriere de material publicitar,
închirierea spațiilor publicitare, închiriererea
minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, publicitate și orice fel
de comunicare comercială audiovizuală, în
special radiofonică, televizată, cinematografică,
imprimată, prin videotext, teletext, prin internet/
online sau prin orice tehnică, comercializare
publicitară şi anume publicitate, relații publice
(relații publice) și marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoționale, producție de film publicitar clipuri
publicitare audio-video, intermediere de filme
publicitare și orice fel de producții audio-
video publicitare, scrierea textelor publicitare,
prezentare de produse în mediile de comunicare,
compilare, sistematizare și actualizarea datelor
în baza de date a calculatorului, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, intermedierea de contracte
(pentru terți, inclusiv artiști), intermedierea de

abonamente pentru serviciile de telecomunicaţii
(pentru terţi), publicitate, în special dezvoltare
strategică și planificarea campaniilor, pregătirea
secţiunilor publicitare, management de proiect şi
evenimente şi anume planificare, supravegherea
derulării și realizarea de campanii, proiecte și
evenimente cu scop publicitar, organizare de
târguri și expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage și prospecte
publicitare, gestionare de fişiere informatice,
preluare telefonică și/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpăraturi pe
internet sau teleshopping, vânzări prin licitație,
inclusiv prin internet, agenții de publicitate,
concepție și realizarea de prezentări și de alte
oferte informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale şi pe internet, în alte reţele de date, în
servicii online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare și realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepții de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, inregistrare/
fixare și publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (și în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunțuri/spoturi publicitare, publicare și editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în rețele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terților a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de comerț cu licențe de
film, radio, televiziune, audio și/sau video.
38. Telecomunicații, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, reţele computerizate, rețele de fibră
optică și orice tip de medii de transmisie ,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea și livrarea de
știri (agenții de presă), colectare şi livrarea de
informații generale în cadrul serviciilor agențiilor
de presă, transmisie de sunet, imagine și
date prin cablu, satelit, (reţele) computerizate,
cabluri telefonice și ISDN și orice alt tip de
medii de transmisie, transmisia asistată de
computer a mesajelor și imaginilor, furnizarea
accesului la informații memorate în baze de
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date, inclusiv pe internet și prin internet și
în special şi prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informații pe internet, în special în domeniul
radiodifuziunii, televiziunii pe internet, punerea
la dispoziție a unui portal online, difuzarea
de servicii media audiovizuale la cerere:
programe de radiodifuziune/televiziune pentru
abonați, în special sub formă de televiziune
plătită și video la cerere, telecomunicații
prin intermediul platformelor și portalurilor
de internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicații, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum și conținuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicații locale sau globale, furnizarea
și închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicații prin intermediul
computerelor, la publicații electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informații, servicii de forumuri de discuții
pe internet, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fișiere digitale, servicii de buletine
electronice, transmiterea de mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat,
informaţii despre distracții și orice posibilități de
recreere, producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext și teletext
(cu excepția celor în scop publictar), producție
de filme, altele decât filmele publicitare,
producţie de benzi (casete) audio/video, editare
audio-video, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune/radio, închiriere
de instrumente muzicale, producția de muzică,
producția spectacolelor, servicii artistice prestate
de orchestre, organizarea și realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct
şi de festivaluri de film, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare și coordonare de concerte,
organizare de concursuri sau de orice fel
de competiții, educative sau de amuzament,
loterii, reprezentații teatrale, organizare de
spectacole, servicii de impresari, prezentări și
închiriere de filme TV sau cinematogragfice,
închirierea de înregistrări de sunete, îngrijire
redacţionala a apariţiilor pe internet, producţie
de programe de teleshopping, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecții de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, exploatarea
publicațiilor electronice on-line nedescărcabile,

publicare electronică on-line a cărților sau
periodicelor, jocuri on-line într-o rețea de
calculatoare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare și întreținere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator și jocuri de
calculator (software), proiectare și închiriere
de software de calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare și actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video și de imagine (software),
dezvoltare de conținuturi multimedia și aplicații
corespunzătoare (software), proiectare și
dezvoltare de software de calculator și programe
de aplicații pentru sisteme computerizate mobile
(aplicații).
45. Cesiunea sau orice altă formă de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuală
(licențierea proprietății intelectuale), distribuirea
de licențe pentru proprietate industrială și pentru
drepturile de autor, furnizare de licențe pentru
concepte de franciză, acordarea de licențe
de software pentru calculatoare (servicii de
consultanță legală), gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management și valorificare
de drepturi de autor și drepturi de proprietate
industrială pentru terți prin acordare de licență,
intermediere, valorificare și administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
și administrare de drepturi pentru reportaje
de presă, radio televiziune și film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet și imagine, prin
acordare de licență, intermediere, valorificare
și administrare de drepturi asupra reportajelor
de ziar și de revistă, prin acordare de licență,
administrare, intermediere și orice alt fel de
valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale și orice alte drepturi de utilizare
asupra programelor radio și/sau de televiziune și
asupra oricăror alte producții de sunet și/sau de
imagine, prin acordare de licență, intermediere,
administrare și distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conținuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune și emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii și elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfășurări de
spectacole și tehnici de interogare, prin acordare
de licență.

───────
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(210) M 2020 08431 (111)173940
(151) 20/11/2020
(732) S.C. MAISON ALEX S.R.L., ALEEA

GÂRLEI, NR 12, JUD. ARGEȘ,
ȘTEFĂNEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Maison Alex

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse alimentare pe bază de cacao,
bezele, brioșe cu fructe, ciocolată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, crema spumă (dulce),
cremă de ouă englezească, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
dulciuri nemedicinale care conțin lapte, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, flan
(produs de patiserie), glazură de ciocolată,
gustări constând în principal din produse
de cofetărie, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse
de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, spume de ciocolată, trufe de ciocolată.

───────

(210) M 2020 08432 (111)174198
(151) 20/11/2020
(732) CEMACON, CALEA TURZII, NR.

178K, ET. 1, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET. 1, AP. 7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

muralis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:gri, negru, alb,

galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Placare nemetalică pentru fațade, plăci
pentru placare (nemetalice), materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
plafoane, panouri de placare nemetalice, panouri
(nemetalice) pentru placare pereți, panouri de
placare nemetalice pentru acoperișuri, panouri
de placare din materiale nemetalice, placare
(nemetalică) pentru ferestre, cărămidă de placat
(nemetalică), cărămida aparentă, piatră de
pavare, piatră de construcții, dale din piatră
pentru coronamente, materiale de construcție
din piatră naturală, materiale de construcție din
piatră artificială, placaje de piatră [materiale de
construcții], piatră reconstituită, piatră naturală
prelucrată, busturi din piatră, elemente de
construcție prefabricate (nemetalice) pentru
asamblare pe șantier, plăci fixate (nemetalice)
pentru asamblarea de grinzi de acoperiș,
fațade pentru construcție (nemetalice), cărămizi
nemetalice pentru construcție, materiale de
construcție, refractare, nemetalice, elemente de
construcție prefabricate nemetalice, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
elemente decorative, nu din metal, pentru
construcții, piatră, rocă, argilă și minerale
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(materiale de construcții), pavaje prefabricate,
ornamente din piatră, acoperiri nemetalice
(construcții), acoperiri texturate nemetalice
pentru pereți, lambriuri din lemn, gips (materiale
de construcție), mozaicuri pentru construcții,
pietre de zgură, zgură (materiale de construcții),
gresie pentru construcții, gresie pentru baie
nemetalică, gresie, plăci nemetalice pentru
placarea tavanelor.

───────

(210) M 2020 08433 (111)174332
(151) 20/11/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, LONDON, WC2R 2PG, GL,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TROPIC BREEZE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).

───────

(210) M 2020 08435 (111)174197
(151) 20/11/2020
(732) ORGANIC NUTRITION, STR.

OVIDIU COTRUS NR. 24,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET. 1, AP. 7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BIOSALE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, informații
despre vânzarea de produse.

───────
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(210) M 2020 08437 (111)173643
(151) 20/11/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GLASGOW, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BERRY FROST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie, ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).

───────

(210) M 2020 08438 (111)173941
(151) 20/11/2020
(732) S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L.,

STR. DRAGOS VODA, NR.
54, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SIENNA TERASE DANUBIENE
MERLOT PREMIUM OAK

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.01.04;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri din arealul delmitat al inducației
geografice Terasele Dunării.

───────
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(210) M 2020 08439 (111)173589
(151) 20/11/2020
(732) S.C. A M C S.R.L., STR. ROMANA ,

NR. 203, JUDEŢ COVASNA,
HAGHIG, COVASNA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Mr.Black
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari de
soare, rame de ochelari.

───────

(210) M 2020 08441 (111)173942
(151) 20/11/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES S.A.,

STRADA MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one COTROCENI PARK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,

prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2020 08442 (111)173943
(151) 20/11/2020
(732) ROMATEC PACKAGING SRL,

STR. JEAN ATANASIU NR.
11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CĂNĂRIȚA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, sucuri de
legume pentru gătit, borș (ciorbă).
30. Sos (comestibil), sos de coacăze
(condiment), sos de peste, sosuri, sosuri
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aromatizate cu alune, sosuri care conțin
mirodenii, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri (condimente), sosuri
care conțin nuci, sosuri de fructe, sosuri marinate
conținând condimente, sosuri pentru înghețată.
32. Sucuri de fructe și legume (băuturi).
33. Vin.

───────

(210) M 2020 08443 (111)174281
(151) 20/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDEȚUL
IAȘI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

LITORAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08444 (111)174272
(151) 20/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDEȚUL
IAȘI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

INTIM CLUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08445 (111)174279
(151) 20/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUDEȚUL
IAȘI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

NEPTUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08446 (111)174282
(151) 20/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUDEȚUL
IAȘI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

MATELOT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 08545 (111)174339
(151) 25/11/2020
(732) MIHNEA CRACIUNESCU, STR.

TEILOR NR. 9, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, 110030, ARGEȘ,
ROMANIA
MARIA-ADA CRACIUNESCU,
STR. TEILOR NR. 9, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, 110030, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII, BL. 212, SC. D, ET. 2,
AP. 11, PITEŞTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

MARVERN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de toaletă, antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie, apă
de gură, apă de parfum, apă parfumată,
aromatizanți de uz menajer, aromatizanți (uleiuri
esențiale), arome (uleiuri esențiale), articole
de parfumerie și odorizante, balsam pentru
păr, balsamuri pentru piele, ceară pentru
coafarea părului, coloranți cosmetici, preparate
cosmetice, cremă cosmetică pentru piele,
creme aromoterapeutice, creme de păr, creme
cosmetice pentru față și corp, creme depilatoare,
creme parfumate, creme și loțiuni cosmetice,
decoloranți pentru păr, deodorante, deodorante
de corp (parfumerie), farduri cosmetice, fixative
pentru păr, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru duș, Iac de unghii de uz cosmetic,
loțiuni de aranjare a părului, loțiuni pentru
aromoterapie, ojă de unghii, preparate pentru
ondularea părului, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, vopsele pentru păr,
produse de parfumerie, parfumuri, parfumuri
de cameră sub formă de spray, pastă pentru
coafarea părului, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru față și corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru

modelarea părului, preparate pentru nuanțarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, șervețele parfumate, seturi
de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic, spumă
pentru păr, lapte demachiant, bețe din bumbac
de uz cosmetic, vată din bumbac pentru uz
cosmetic, săpunuri, șampoane uscate, coloranți
pentru păr, vopsele pentru păr, loțiuni pentru păr,
fixativ pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, luciu de buze, rujuri, loțiuni (șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice), produse pentru
îngrijirea unghiilor, produse pentru ras, săpun
pentru ras, produse de protecție solară, produse
pentru bronzare (produse cosmetice), șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, tampoane
absorbante, scutece (șervețele pentru bebeluși),
odorizante, uleiuri esențiale aromate, preparate
de fumigare parfumuri, bețișoare parfumate.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice,
lenjerie de pat și pături, lenjerie de pat pentru
bebeluși, învelitori de pat, baldachine de pat,
baldachine pentru pătuțuri de copii, cearșafuri,
cuverturi, cuverturi pentru paturi pentru copii,
cuverturi pentru pătuțuri, decorațiuni pentru
pereți din materiale textile, fețe de pernă, fețe
decorative pentru perne, huse de protecție
pentru saltele și piese de mobilier, huse (lenjerii)
și pături pentru pat, pături de înfășat, pături
pentru bebeluși, pături pentru pătuțuri, pături tip
pled, pleduri și cuverturi de pat, prosoape, saci
de dormit, saci de dormit pentru bebeluși, fețe de
masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanț de
magazine, achiziție de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi, servicii de desfacere, servicii
de import¬export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gross si
en-detail, demonstrații cu produse, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eșantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-line
într-o rețea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicații, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terți, servicii de achiziție pentru
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terți, achiziție de bunuri și servicii pentru terți,
distribuire de materiale publicitare, informații
și sfaturi comerciale pentru consumatori,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
materiale publicitare, organizare de expoziții,
târguri cu scop comercial, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicitate prin orice mijloace,
publicitate on-line într-o rețea computerizată
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăți de produse
de larg consum (cu excepția transportului),
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, la standuri, în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale,
saloane de frumusețe, ori pe bază de comandă
prin poștă, internet sau prin alte mijloace de
comunicații, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, pe internet, a unei varietăți de retaileri
și prestatori de servicii, într-un mall de tip
virtual, pentru a permite clienților să vadă și
să achiziționeze cât mai comod bunurile și
să utilizeze și să achiziționeze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicații, toate
aceste servicii incluzând si produsele din clasele
3, 24 si 25.

───────

(210) M 2020 08697 (111)173944
(151) 02/12/2020
(732) NEW AKORD SECURITY SRL,

STR. DR. JOSEPH LISTER NR.
15, AP. 2, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050541, ROMANIA

(540)

DEFENCE SHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 08803 (111)174300
(151) 07/12/2020
(732) ALINA CODRUȚA PĂCURAR,

STR. EMIL PALADE NR. 30,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

SECRETIST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
14.05.02; 14.05.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Parfumuri.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, bijuterii prețioase, ceasuri.
18. Piei de animale, umbrele şi parasolare, piele
sintetică, piele sau imitație de piele, portmonee
de piele, portofele din piele, poșete din piele,
genți din piele, serviete din piele, blană artificială.
24. Lenjerie de uz casnic.
25. Veste de piele, geci din piele, pantofi din
piele, rochii din piele, lenjerie de damă, jachete
de blană, manșoane de blană, haine și jachete
de blană, articole de îmbrăcăminte confecționate
din blană.
35. Publicitate, administrație comercială,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână.
42. Design industrial, design de ambalaje,
design pentru magazine, design vestimentar
pentru terți.

───────

(210) M 2020 09136 (111)173609
(151) 17/12/2020
(732) GALEA SECURITY SRL, STR.

APELE VII NR. 21-23, CAMERA 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 062324,
ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA ADRIANA
, BD. DECEBAL NR. 17, BL. S16,
SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030968, ROMANIA

(540)

Galea Security

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 23.05.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate televizată,
publicitate și reclamă, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radiofonică.
45. Servicii de pază, servicii de paza antiefracție,
servicii de pază și protecție , servicii de
pază pentru infrastructuri, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, gardă de
corp personală (escortă), escortă personală
(gardă de corp), escortă (gardă de corp
personală), servicii prestate de gardă de
securitate, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii de siguranță, salvare, securitate și control
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
furnizare de informații despre servicii prestate de
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un agent de securitate, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor.

───────

(210) M 2020 09279 (111)173605
(151) 21/12/2020
(732) MAGIC STAR PROTECTION, STR.

FOISORULUI NR. 6, BL. F2C,
SC. 1, ET. 8, AP. 72, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031172, ROMANIA

(540)

MAGIC MSP PROTECTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Consultanță în materie de securitate,
furnizare de informații despre servicii prestate de
un agent de securitate, gardă de corp personală
(escortă), servicii de pază și protecție, servicii
de consultanță în materie de siguranță, servicii
de informare referitoare la siguranță, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, servicii de
pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de supraveghere, servicii

prestate de gardă de securitate, servicii prestate
de paze de noapte, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor.

───────

(210) M 2021 01201 (111)174337
(151) 16/02/2021
(732) HITMAN SECURITY SRL, STR

LEONIDA, NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HITMAN SECURITY

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 26.01.15;
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de pază, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de pază și protecție, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază antiefracție.

───────



4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:

- în ordinea numărului de depozit;
- în ordinea numărului de marcă;
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii;
- în ordinea alfabetică a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2010
06613

16/09/2010 174440 BRAND LEADER SRL BRAND LEADER 35, 45 1205

2
M 2011
05091

13/07/2011 174103 SC APA SI CANAL
VOLUNTARI
GANEASA SA

acvg 39 1205

3
M 2011
05577

01/08/2011 173781 SC SALBAC DRY
SALAMI SA

BISTRIŢA 29 1205

4
M 2011
06061

24/08/2011 174315 ROMTOX SALES
GROUP SRL

ROMTOX 35 1205

5
M 2011
07035

06/10/2011 174153 COLEGIUL
MEDICILOR
VETERINARI DIN
ROMANIA

VETERINARIA
PUBLICAŢIE EDITATĂ
DE COLEGIUL
MEDICILOR
VETERINARI DIN
ROMÂNIA

16, 35, 41,
42

1206

6
M 2013
03967

07/06/2013 173999 SC PATISGAL SRL Slimmm... bread 30 1206

7
M 2013
04151

14/06/2013 174313 WENGER S.A. 9, 18, 25 1206

8
M 2013
04463

27/06/2013 174301 PANDILICA FLORIN
IONUT

RESTAURANTUL
DOMNESC CURTEA
DE ARGEŞ

35, 43 1207

9
M 2013
04828

10/07/2013 173650 STUPARU ILONA
MARTA

CLUBUL SPORTIV
Sensei DAN
STUPARU

16, 25, 28,
40, 41

1207

10
M 2014
00506

27/01/2014 174122 TAKACS ATTILA REALSPORT mai
mult decât sport
www.realsport.ro

41 1208

11
M 2014
00799

07/02/2014 174064 IORDOC VICTOR
VIRGIL

SAFETY ACADEMY 41 1208

12
M 2014
00806

07/02/2014 174077 SC MADYON TOP
TURISM SRL

3 STEJARI 42, 43 1209

13
M 2014
00890

11/02/2014 174008 PUŞCAŞU CEZAR ENZYMAX 5 1209

14
M 2014
00937

12/02/2014 174251 ASOCIATIA ROMANA
IMPOTRIVA
LEUCEMIEI

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
ÎMPOTRIVA
LEUCEMIEI

44 1209

15
M 2014
00947

13/02/2014 174355 ASOCIAŢIA
INTERNATIONAL
ARTS INSTITUTE
(IAI) - INSTITUTUL
INTERNATIONAL DE
ARTE (IIA)

institutul de arte 41 1210

16
M 2014
00985

14/02/2014 174003 TEATRUL DE
ANIMAŢIE
ŢĂNDĂRICĂ

Conferinţele IDEEA -
Inovaţie, Dezvoltare,
Educaţie şi Evoluţie
prin Artă

16, 28, 35,
41, 42, 45

1210
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

17
M 2014
01147

20/02/2014 174287 STAN CONSTANTIN STANCOSAN 5 1211

18
M 2014
01162

20/02/2014 174237 POPESCU ADRIANA Bacio Di Moda 18 1211

19
M 2014
01318

26/02/2014 174305 ENJOBS HR SRL HANUL CU POVEŞTI 35, 43 1211

20
M 2014
01321

26/02/2014 174306 SC ENJOBS HR SRL ENJOBS HR 35 1212

21
M 2014
01491

05/03/2014 174154 SC TOTTEX IMPEX
SRL

PAULINO 24 1212

22
M 2014
01567

29/04/2014 174151 CAMERA NOTARILOR
PUBLICI CONSTANŢA

CAMERA NOTARILOR
PUBLICI CONSTANŢA

35 1212

23
M 2014
01734

12/03/2014 174178 LA RUNDA COM SRL VESELO SELO 35 1213

24
M 2015
00092

09/01/2015 174000 FOTBAL CLUB FCSB
SA

FCSB 16, 25, 28,
35, 38, 41

1213

25
M 2015
00094

09/01/2015 174001 FOTBAL CLUB FCSB
SA

FCSB 16, 25, 28,
35, 38, 41

1214

26
M 2015
00147

12/01/2015 174238 B.I.A. BOBERIS
Ramona Nicoleta PFA

innerko
FRUMUSETEA DIN
INTERIOR

16, 20, 21,
36, 42, 44

1214

27
M 2015
00544

28/01/2015 174312 SC SUPERCARD
SOLUTIONS &
SERVICES SRL

MY CARD 35, 36 1215

28
M 2015
00976

16/02/2015 174356 SC THE HOUSE OF
ENGLISH SRL

The House of English 41 1216

29
M 2015
01002

13/02/2015 174102 ENTERTAINMENT
BUSINESS
DEVELOPMENT
(EBD) SRL

trickshot bowling/
restaurant

41, 43 1216

30
M 2015
01081

17/02/2015 174068 SC MANICOS SRL VERRE DE NATURE
98% natural

3 1216

31
M 2015
01082

17/02/2015 174069 SC MANICOS SRL VERRE DE NATURE
98% vegetal

3 1217

32
M 2015
01181

19/02/2015 174310 SC ASI NATURE SRL VURPĂR 29, 32 1217

33
M 2015
01201

20/02/2015 174081 SC MAAN MUSIC
STUDIO SRL

BAROQ 41 1217

34
M 2015
01216

20/02/2015 174060 PREDESCU IOANA ABLEHUB 35, 41 1218

35
M 2015
01269

24/02/2015 174246 SC PALALOGA
CARNPREP RESITA
SRL FILIALA BOCSA

PALALOGA 29, 35, 39,
40

1218

36
M 2015
01358

26/02/2015 174136 KMG ROMPETROL
SRL

rompetrol getting
further

1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

37
M 2015
01359

26/02/2015 174135 KMG ROMPETROL
SRL

rompetrol ajungi mai
departe

1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

38
M 2015
01383

27/02/2015 174114 TRANDAFIR
CRISTIAN COSTEL

instalromania 37 1220
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

39
M 2015
01414

28/02/2015 174162 RADU ILIE MARIAN Awake Enjoy it! 35 1220

40
M 2015
01478

03/03/2015 174194 DACIN SARA
- DREPTURI
DE AUTOR IN
CINEMATOGRAFIE
SI AUDIOVIZUAL
- SOCIETATEA
AUTORILOR ROMANI
DIN AUDIOVIZUAL

DACIN SARA -
Drepturi De Autor
In Cinematografie
Si Audiovizual
- Societatea
Autorilor Romani din
Audiovizual

41, 45 1220

41
M 2015
01480

03/03/2015 174195 DACIN SARA
- DREPTURI
DE AUTOR IN
CINEMATOGRAFIE
SI AUDIOVIZUAL
- SOCIETATEA
AUTORILOR ROMANI
DIN AUDIOVIZUAL

DS DACIN SARA 41, 45 1221

42
M 2015
01527

04/03/2015 174177 TORGE PAULA DANA Nimbus 43 1221

43
M 2015
01629

09/03/2015 174015 AKKORD GROUP SRL Klass messzeuge 9 1221

44
M 2015
01681

10/03/2015 174006 SC CITY HOTEL &
LOUNGE SRL

CITY hotel Slatina 43 1222

45
M 2015
01726

11/03/2015 174004 SC INTERSTAR CHIM
SA

3 1222

46
M 2015
01740

11/03/2015 174307 SC ELAN TRIO SRL 93Elan 3, 29, 30,
31, 32, 35,
39, 40, 43

1223

47
M 2015
01965

18/03/2015 174050 SC EUROPEAN
FOOD SA

BERE BUNĂ ŞI BANI
GHEAŢĂ

32, 35 1224

48
M 2015
02201

27/03/2015 174086 FUNDATIA CORNELIU
COPOSU

Corneliu Coposu 35, 41 1224

49
M 2015
02250

10/04/2015 174045 SC RINGIER
ROMANIA SRL

LIBERTATEA
MAGAZIN

16, 35, 41 1224

50
M 2015
02348

03/04/2015 174021 DOFTOREANU
IULIAN

FERMA LU' TATICU 31 1225

51
M 2015
02386

06/04/2015 174265 SC DRL GYN
CENTER SRL

GYNLIFE 44 1225

52
M 2015
02461

08/04/2015 174262 BUCIUMANA SRL BUCIUMANA 30 1225

53
M 2015
02532

10/04/2015 174117 CONSTANTIN-
DRAGOŞ GHEBAN
ANA-MARIA GIURCA
HOSSU CRISTIAN-
VOICU

Brainier Online Testing
Solution

7, 9, 35,
41, 42

1226

54
M 2015
07850

25/11/2015 174011 SC TOP TRUCK
GEAR SRL

TOPbearings 7, 35 1227

55
M 2015
07851

25/11/2015 174013 SC MATSAN SRL 1000mester 2, 37 1227
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

56
M 2016
04062

06/06/2016 174007 SC ZASH PRODUCT
SRL

BEANS & DOTS 35, 43 1228

57
M 2016
06541

29/09/2016 174010 K-EVENT SOLUTIONS
S.R.L.

PADURILE REGALE 35, 41, 43 1228

58
M 2016
08070

25/11/2016 174009 COMUNA ZETEA 35, 41 1229

59
M 2017
01825

20/03/2017 173692 BHS BIO
INNOVATION SRL

ECO BIO HUMUS 1, 35, 44 1229

60
M 2017
03336

18/05/2017 174012 PASCUT MARIUS
RARES

CARIERE JURIDICE
Înclină balanţa în
favoarea ta!

35, 42, 45 1230

61
M 2017
04821

21/07/2017 174019 SC PATISGAL SRL PÂINEA
PĂDURARULUI

30, 43 1231

62
M 2017
07261

09/11/2017 174095 CEBIS International
SRL

REHYDROL 35 1231

63
M 2018
04860

24/07/2018 174309 MARIA NEGRU CRYSTAL STUDIOS 35 1231

64
M 2018
06776

15/10/2018 174087 TUNARI CASE
CONCEPT SRL

TUNARI CASE
CONCEPT

36, 37 1232

65
M 2018
06777

15/10/2018 174088 TUNARI CASE
CONCEPT SRL

TUNARI case concept 36, 37 1232

66
M 2018
07251

30/10/2018 174150 TECHNOPORT SRL PRO BRIGHT 3 1232

67
M 2018
08498

17/12/2018 174208 BENIAMIN KIRA BK Ben Kafe 30, 35, 41,
43

1233

68
M 2018
08668

21/12/2018 174319 LUIZA ROTARIU
ANA-MIHAELA DUINU

Joie de infinit 14, 35 1233

69
M 2019
00063

29/01/2019 174349 CHINA TOBACCO
HUNAN INDUSTRIAL
CO., LTD.

NISE 34 1234

70
M 2019
00561

31/01/2019 173560 S.C. DEEP FOREST
FEST S.R.L.

DEEP forest fest 41 1234

71
M 2019
01319

25/02/2019 174205 AXIVEN
DISTRIBUTION S.R.L.

MINOS Gustul de
altădată

29, 30, 32,
35

1235

72
M 2019
03755

20/05/2019 174029 KAROLY COMSERV
SRL

MEXIROS 16, 29, 30,
35

1235

73
M 2019
05547

30/07/2019 174236 SC SMART ROM
PRODAX SRL

Smart Rom Prodax
SISTEME DE
SECURITATE PAZA SI
PROTECTIE

37, 42, 45 1236

74
M 2019
05990

20/08/2019 174121 GEEA.DOC S.R.L. geea.com 42, 44 1236

75
M 2019
06458

09/09/2019 174038 SMART BUSINESS
& TECHNOLOGIES
SOLUTIONS SRL

EVconnect 12 1237

76
M 2019
06646

18/09/2019 174005 EXCLUSIV
PROMOTION SRL

Erotica 5, 25, 42 1237

77
M 2019
06748

24/09/2019 174017 SC AVI-GIIS SRL COCOŞUL DE SUB
MUNTE

29, 41 1238
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

78
M 2019
06769

20/09/2019 173998 PepsiCo, Inc. PIATRĂ FOARFECĂ
HÂRTIE

29, 30 1238

79
M 2019
07097

04/10/2019 173566 S.C. HACIENDA CAFÉ
S.R.L.

nor CLOTHING 25, 26, 35 1239

80
M 2019
07279

11/10/2019 174204 ALLIANCE
HEALTHCARE
ROMANIA S.R.L.

FARMEXPERT 35 1239

81
M 2019
07964

07/11/2019 173672 DOCAMED CLINIC
SRL

HOPE. MEDICAL
CLINIC

44 1240

82
M 2019
08551

29/11/2019 174308 LAURENTIU DANIEL
TIGAU

Y-muno 5 1240

83
M 2020
00201

14/01/2020 174342 ACRONYM DESIGN
SRL

VICII & DELICII
Salon de vinuri și
gastronomie

35 1240

84
M 2020
00204

15/01/2020 173561 SC TOP PMU
CONFERENCE SRL

A&I Schendel 2, 35, 41,
44

1241

85
M 2020
00206

15/01/2020 173562 SC TOP PMU
CONFERENCE SRL

PMU events 41 1241

86
M 2020
00313

20/01/2020 174232 STELIAN MILU ACADEMIA COPIILOR 41 1242

87
M 2020
00377

22/01/2020 174073 The Healthy Cake SRL
Florina Cristina Kallo
Diana Maria
Nasaudean

The Healthy Cake 30 1242

88
M 2020
00690

31/01/2020 174234 SC PRISACA
TRANSILVANIA SRL

SIROPEL FERICIT 5 1243

89
M 2020
01163

17/02/2020 174318 S.C. LAGUNA
ALBASTRA S.R.L.

transmec 39 1243

90
M 2020
01467

25/02/2020 173534 GRUPA MASPEX Sp.
z.o.o. Sp. k.

TYMBARK VITAMIN
WATER

32, 35 1243

91
M 2020
01826

06/03/2020 174375 IRINA-MIHAELA
NISTOR

Jos eticheta 25, 28 1243

92
M 2020
01954

10/03/2020 173653 IONUT GAOTA CULTURALITY 41 1244

93
M 2020
02422

09/04/2020 174314 SC ISTOAN DENT
SRL

T Centrul de
Implantologie
TRANSILVANIA

44 1244

94
M 2020
02429

10/04/2020 174207 S.C. CENTURY
TRADE S.R.L.

Alomag.ro 35 1244

95
M 2020
02673

27/04/2020 174014 S.C ONITRADE LTD
S.R.L

SAFE CARE 35, 39 1244

96
M 2020
02675

27/04/2020 174016 S.C. ONITRADE LTD
S.R.L.

RELIGHT
TECHNOLOGY

35, 39 1245

97
M 2020
02915

07/05/2020 174138 AUTOCOM ONLINE
SRL

AUTOCOM ROMANIA 7, 9, 10,
11, 12, 35,
37

1245

98
M 2020
03177

14/05/2020 174335 LIVEMUSEART SRL LiveMuseArt Academy
Books Competitions
Events Magazine Shop

41 1246
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

99
M 2020
03535

28/05/2020 174080 Bredent Medical
Romania SRL

fast & fixed tv
broadcast your smile

10 1247

100
M 2020
03544

28/05/2020 174123 S.C.
PROFIHAIRSHOP
DISTRIBUTIE S.R.L.

profihaircare 3, 25, 36,
39, 44

1247

101
M 2020
03670

17/06/2020 174018 CASA STIL
INTERNATIONAL SRL

BUCOVINA CARBUNI
NATURALI

4 1248

102
M 2020
03821

09/06/2020 174082 SYMMETRICA S.R.L. ECO NATURA 19 1248

103
M 2020
03966

11/09/2020 174066 VIRGIL MELNIC Cartea All Inclusive 16 1249

104
M 2020
04719

08/07/2020 174206 PRODUCĂTORGAZON
S.R.L.

ProducatorGazon.ro 1, 27, 31,
35

1249

105
M 2020
04829

10/07/2020 174398 SORIN RUGINĂ REPERUL 38 1250

106
M 2020
04900

15/07/2020 173635 VALVIS HOLDING SA SVAITER DORNA 29 1250

107
M 2020
04906

15/07/2020 173556 INSTITUTUL EST
EUROPEAN DE
SANATATE A
REPRODUCERII

Virtual Contraceptive
Consultation (ViC)

41 1250

108
M 2020
04928

16/07/2020 173636 SC VALVIS HOLDING
SA

Tara Dornelor 29 1250

109
M 2020
04933

16/07/2020 174214 MARIN COSTEA MARGO software 35 1251

110
M 2020
04961

16/07/2020 173666 NICOLAE OGÂRCIN StartUP Career 35, 41, 42 1251

111
M 2020
04992

17/07/2020 174285 MEDICRIS SRL CENTRU DE
RECUPERARE
ReHUB

44 1251

112
M 2020
05091

21/07/2020 174293 MIHAI CIPRIAN DAVID SUPER FRESH 31, 43 1252

113
M 2020
05119

22/07/2020 173592 OLIVIA-GEORGIANA
ILIE

Ii Româneşti Ii
româneşti tradiţionale

25, 35 1252

114
M 2020
05125

22/07/2020 173584 SC HEINRIG IMPEX
SRL FILIALA
BUCURESTI

GERMAN HOUSE
IMPORTED QUALITY

35 1253

115
M 2020
05133

22/07/2020 173667 MIHAI ALEXANDRU
CACOVEANU

Asociația Nevoia de
Educație Prezent!
pentru viitor

16, 35, 38,
41

1254

116
M 2020
05135

22/07/2020 174290 MIHAELA-RALUCA
PALIGORA

TERASA
RESTAURANT
DOMENIUL 7 SCARI

35, 43 1254

117
M 2020
05148

23/07/2020 174400 S.C. BELUGA FARM
GRUP S.R.L.

BUNĂCIUNI de
Săruleşti Bucurii cu
gust de la BELUGA
FARM GRUP

29 1255

118
M 2020
05159

23/07/2020 173588 RWR TRADE SRL SELFY SPUMĂ
ACTIVĂ

3 1255

119
M 2020
05170

23/07/2020 174124 ROMAQUA GROUP
S.A.

SURSELE BORSEC 32, 35, 39 1255
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120
M 2020
05178

23/07/2020 173668 DONA LOGISTICA SA Sanvero Complex de
fermenți biliari

5, 35 1256

121
M 2020
05203

24/07/2020 173669 IULIAN
GHIORGHIȘOR

FARMACIA ”SFINȚII
ARHANGHELI”

5 1257

122
M 2020
05204

24/07/2020 173673 IULIAN
GHIORGHIȘOR

CENTRUL
MEDICAL ”SFINȚII
ARHANGHELI MIHAIL
ȘI GAVRIIL”

42, 44 1258

123
M 2020
05205

24/07/2020 173674 IULIAN
GHIORGHIȘOR

CLINICA
MEDICALĂ ”SFINȚII
ARHANGHELI”

42, 44 1258

124
M 2020
05208

24/07/2020 173572 IV AESTHETIC CLINIC
S.R.L.

iV aesthetic CLINIC 44 1258

125
M 2020
05246

27/07/2020 173675 DOUANE GROUP
SRL

e-locks www.e-locks.ro 9 1259

126
M 2020
05374

31/07/2020 173555 PARK EXPERT
SERVICE DTL SRL

THE BOX - CITY
WAREHOUSE

35, 36, 39,
41

1259

127
M 2020
05417

03/08/2020 174386 NICOLAE DEDIU Adjud Zonă
INFORMAȚII LOCALE

38 1260

128
M 2020
05437

05/08/2020 173600 MITZUU MEDIA SRL MITZUU 41 1260

129
M 2020
05467

04/08/2020 174329 APHRODITA SRL SOVATA 32 1261

130
M 2020
05511

06/08/2020 173676 RETAIL CONCEPT &
DESIGN SRL

MOBEXPERT
HORECA

35, 43 1262

131
M 2020
05529

06/08/2020 173677 IONUT DORIN
TEGLAS SERBANOIU

BAIA DE PLANTE
SAPUN DE ADA
KALEH

3 1262

132
M 2020
05552

07/08/2020 173591 S.C. CONFORT
CONSTRUCT MGA
S.R.L.

Influence Restaurant &
more

29, 30, 43 1262

133
M 2020
05561

07/08/2020 174387 AGMI S.R.L. AGMI LIDER ÎN HALE
SEMIROTUNDE

6 1263

134
M 2020
05585

10/08/2020 174172 S.C. ȚIGLA TONMIR
S.R.L.

TONMIR TIGLA
METALICA SIMETRIC

6, 35 1264

135
M 2020
05586

10/08/2020 174174 S.C. ȚIGLA TONMIR
S.R.L.

TONMIR TIGLA
METALICA BOMBAT

6, 35 1264

136
M 2020
05587

10/08/2020 174173 S.C. ȚIGLA TONMIR
S.R.L.

TONMIR TIGLA
METALICA CLASIC

6, 35 1265

137
M 2020
05625

11/08/2020 173577 SC ATLANTIC ROYAL
SRL

ATLANTIC 28 1265

138
M 2020
05640

12/08/2020 174022 CAMPUS MEDIA TV
S.R.L.

CAP LIMPEDE 35, 38, 41 1265

139
M 2020
05642

12/08/2020 173678 RCS & RDS S.A OPEN RADIO 35, 38, 41 1266

140
M 2020
05663

12/08/2020 173679 SC OPTIC LINE
CONSULT SRL

Dr. Holhoş 9, 40, 44 1266

141
M 2020
05693

13/08/2020 173680 SC BLACK SEA
SUPPLIERS SRL

elegant 11, 35, 37 1266
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142
M 2020
05694

13/08/2020 173681 SC BLACK SEA
SUPPLIERS SRL

KANN das Thermostat
Ventil

11, 35, 37 1268

143
M 2020
05696

13/08/2020 173682 SC BLACK SEA
SUPPLIERS SRL

helis die grüne Energie 9, 35, 37 1269

144
M 2020
05697

13/08/2020 173683 SC BLACK SEA
SUPPLIERS SRL

FILTRE PENTRU APĂ
OXONE FILTRI PER
ACQUA

11, 35, 37 1270

145
M 2020
05722

13/08/2020 173684 PALARIA DADARLAT
SOCIETATE IN NUME
COLECTIV

1896 Pălăria
DĂDÂRLAT

25, 35, 41,
42

1271

146
M 2020
05770

17/08/2020 174040 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

CAROL PLAZA 35, 37, 41,
43, 45

1272

147
M 2020
05804

18/08/2020 173685 SC PASSAGE FOOD
SRL

AQUA NATURA 32 1273

148
M 2020
05850

17/09/2020 173946 DORA COCIȘ Centrul de terapie şi
masaj Dora Cociş

44 1273

149
M 2020
05872

20/08/2020 173686 SC DOLY-COM
DISTRIBUTIE SRL

DCD fabrica de carne 29, 35, 39 1273

150
M 2020
05874

20/08/2020 173687 SC DOLY-COM
DISTRIBUTIE SRL

DCD benzinărie 4, 35, 39 1274

151
M 2020
05944

24/08/2020 174260 MARIUS BOGDAN
ȚUȚU

LA ȚUȚU
GOGOȘERIE
PATISERIE

30 1274

152
M 2020
05950

24/08/2020 173698 EUROCASH SA CRAMA de VIN O
ALEGERE BUNĂ DE
VIN PENTRU ORICE
OCAZIE

33, 35 1275

153
M 2020
05955

25/08/2020 174105 INNOVATIVE MEDIA
PRODUCTION SRL

ZAYA 42 1275

154
M 2020
05979

25/08/2020 173652 EDUARD-MIHAI
CHITICARU

SALVADORE 25 1276

155
M 2020
05980

25/08/2020 173976 CRISTIAN LUNGU SolarPro 9, 11 1276

156
M 2020
05985

25/08/2020 174002 NESTE
INTERNATIONAL SRL

Autodrive 1, 4 1276

157
M 2020
05991

25/08/2020 173755 ANTONIA-PRIANA
NOEL

Comunicare
Relațională

35, 41, 44 1276

158
M 2020
05999

26/08/2020 174094 ANDREEA POTERA
SIMONA IULIA
GADINCEANU

Atelierul de dulciuri 30 1278

159
M 2020
06006

26/08/2020 174244 SCHUMY SERVICES
SRL

SCAFFE 30, 35, 39,
43

1279

160
M 2020
06007

26/08/2020 174245 SCHUMY SERVICES
SRL

LFshop 30, 35, 39,
43

1280

161
M 2020
06010

26/08/2020 174100 CEDAR INVEST
S.R.L.

PALTIM 35, 36, 37 1281

162
M 2020
06039

27/08/2020 174223 VEEWIN S.R.L. ROCHENA YOUR
PRETTY DIARY

14, 25 1282
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163
M 2020
06056

27/08/2020 173641 EUROCCOPER SRL EUROCCOPER
LOGISTICS
CUSTOMS
TRANSPORT since
1994

39 1282

164
M 2020
06062

27/08/2020 174067 MARIA IANUS SKINERGIST 3, 10 1283

165
M 2020
06071

27/08/2020 174053 MEDICINAS SRL COVIFLU 5 1283

166
M 2020
06072

27/08/2020 174054 MEDICINAS SRL MEDICINAS
RESIDENCE We Build
your comfort

36, 37 1284

167
M 2020
06075

28/08/2020 174076 VICTOR DRAGOMIR-
IONITA

CASA BUNICII MARIA 44 1284

168
M 2020
06076

28/08/2020 174074 VICTOR DRAGOMIR-
IONITA

DRAGOMIR HOUSE 44 1285

169
M 2020
06077

28/08/2020 174075 VICTOR DRAGOMIR-
IONITA

CASA MANDESCU 44 1285

170
M 2020
06090

28/08/2020 174396 TIBERIU-PETRE
STANCIU

Pro Barber by Barbosul
Prietenos

35 1285

171
M 2020
06097

28/08/2020 173586 CRISTIAN-
ALEXANDRU
MINCULESCU
VALTER POPA
DORULEȚ
BOROBEICĂ

IRIS Cristi Minculescu
Valter & Boro

25, 35, 41 1286

172
M 2020
06118

31/08/2020 174118 WELL PROFESIONAL
SOLUTIONS SRL

WELL
PROFESSIONAL
SOLUTIONS

1, 3, 4, 5,
10, 11, 16,
21, 35

1288

173
M 2020
06122

02/09/2020 173962 COCOON ATELIER
DE PARFUM

Cocoon 3, 35 1293

174
M 2020
06134

01/09/2020 174048 HERA VASILE-
SEBASTIAN
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

ANDROCENT 25, 35 1294

175
M 2020
06135

31/08/2020 174120 TUDOREL PILAF WINE BUILDING 33, 41, 43 1297

176
M 2020
06138

31/08/2020 173629 GRUMA, S.A.B. DE
C.V.

MISSION 29, 30 1298

177
M 2020
06140

31/08/2020 173595 ADRIANA BUNGESCU IMMUNITY FORTE C 5, 35 1298

178
M 2020
06153

31/08/2020 173627 NOVARTIS AG FINTIC 5 1300

179
M 2020
06156

01/09/2020 173699 SC AUTOMOBILE
DACIA SA

PROGRAM PENTRU
ELEVI-BUILD YOUR
FUTURE

16, 18, 25,
28, 35, 41,
42

1300

180
M 2020
06161

01/09/2020 174155 ADRIA BROKER SRL ADRIA 34 1302

181
M 2020
06170

01/09/2020 174295 ACC OCULAR LENS
SRL

KANGLE eyewear 9 1302
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182
M 2020
06171

01/09/2020 173977 ARENA GROUP SA ASCARD 5 1302

183
M 2020
06174

01/09/2020 174134 SC URSPACK SRL URS PACK GO
GREEN

16, 21 1303

184
M 2020
06176

01/09/2020 174291 MARINELA
IVANESCU

Imunozym 5 1303

185
M 2020
06177

01/09/2020 174051 MEDICINAS SRL TAMINO FORTE BY
MEDICINAS

5 1303

186
M 2020
06178

01/09/2020 174052 MEDICINAS SRL IMUNE 369 BY
MEDICINAS

5 1304

187
M 2020
06182

02/09/2020 174362 POL ELECTRO
FONDA

LAVMAR 3, 35 1304

188
M 2020
06186

02/09/2020 174259 COSMIN CÂMPEAN Tradition Tm Tradition
Und Markt ESTD 2017

35, 41, 43 1305

189
M 2020
06197

02/09/2020 174209 S.C. CENTURY
TRADE S.R.L.

IMPERIAL STONE 21 1306

190
M 2020
06200

02/09/2020 173700 DONA. LOGISTICA
S.A.

Sanvero Urostrong
JUNIOR Supliment
alimentar

5, 35 1306

191
M 2020
06207

02/09/2020 173995 SC PICCOLO MONDO
TRADING SRL

Piccolo mondo HOTEL
& RESTAURANT
SINCE 1993

29, 30, 31,
32, 33, 35,
41, 43

1307

192
M 2020
06208

02/09/2020 173533 ANA SI CORNEL SRL Pachețel de la Ana și
Cornel!

16, 29, 35 1312

193
M 2020
06225

04/09/2020 173975 ALIN-VIRGILIU
MERER

MERER 25, 26, 35 1313

194
M 2020
06233

03/09/2020 173574 OUTDOOR SPORT
S.R.L.

ENJOY THE RIDE 35, 41 1317

195
M 2020
06235

03/09/2020 173663 SOCOMAT TRADE
SRL

Soko SMART KAUFEN
BUY CLEVER

8, 35 1318

196
M 2020
06240

03/09/2020 173625 SAVORY WORLD
LTD.

SOOCITZI 30 1318

197
M 2020
06241

03/09/2020 173626 SAVORY WORLD
LTD.

ALKA SOOCITZI 30 1318

198
M 2020
06243

03/09/2020 174062 PAUL SMERECIUC Bucovina Ultra
Rocks DISCOVER
THE LEGENDARY
TREASURE OF
ROMANIA

16, 35, 39,
41

1319

199
M 2020
06245

03/09/2020 174131 ANDREI PAUL
BINDEA

Flori cu efect de WOW 26, 31, 35,
44

1320

200
M 2020
06247

04/09/2020 173542 ANDRA STEFANIA
CIUCU

Promoţionale
senzaţionale

25 1321

201
M 2020
06252

04/09/2020 173701 LIGHTHOUSE
INTERNATIONAL INC.

BARNY'S ULTRA-C
IMUNO COMPLEX

5 1321

202
M 2020
06255

04/09/2020 173991 ZOLTAN GURBAI APARTAMENT KARLA 43 1322

203
M 2020
06267

04/09/2020 173532 S.C. GOOD FOOD
CONSULTING S.R.L.

tood Good taste. Good
food.

43 1322
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204
M 2020
06269

04/09/2020 174247 A&C INTERNATIONAL
ROAD CARGO

a&c INTERNATIONAL
ROAD CARGO

35, 39 1322

205
M 2020
06270

04/09/2020 174248 A&C INTERNATIONAL
ROAD CARGO

WINGS for your
business

35, 39 1323

206
M 2020
06283

04/09/2020 173955 TRUSTHEAD
SERVICES SRL

KUTT 8, 10, 20,
21, 24, 25,
35, 36, 37,
43

1323

207
M 2020
06285

05/09/2020 174249 TOP-TRADE
MEDICAL SRL

Dr. Reiner Calitate
pentru sanatate

5, 10 1324

208
M 2020
06286

05/09/2020 173671 GENAROM SRL GENAROM MOBILIER 20 1324

209
M 2020
06297

07/09/2020 173947 TAUS ADRIAN PFA CLUBUL DE
EXCELENTA CANINA
EST. 2010 PATROCLE
BRASOV

41, 43 1325

210
M 2020
06299

07/09/2020 173970 DIALEXTOY SRL HunterSpider 9, 35 1325

211
M 2020
06301

07/09/2020 173952 IGOR LESAN STAȚIA ROMBEER
Fă-ți plinul!

32, 35 1326

212
M 2020
06310

07/09/2020 173651 SC KLAUS SRL Artesana. Artizanii
laptelui

29, 35 1327

213
M 2020
06311

07/09/2020 173664 SC KLAUS SRL Asa e laptele 29, 35 1327

214
M 2020
06312

07/09/2020 173665 SC KLAUS SRL Artesana. Asa e laptele 29, 35 1328

215
M 2020
06313

07/09/2020 174032 MARIA MAZARIANU Nemțeanul 9, 16, 35,
39, 41

1328

216
M 2020
06320

07/09/2020 173954 LAURENȚIU MIHAI
BĂRĂGĂU

ferma 2 cocoși
Holboca - iași

29, 39 1329

217
M 2020
06325

08/09/2020 173973 ENOCRAMA
TRADING S.R.L.

BOB de LUNA 33 1329

218
M 2020
06326

08/09/2020 173974 ENOCRAMA
TRADING S.R.L.

ENOCRAMA 35 1330

219
M 2020
06328

08/09/2020 173949 EXPRESS CREDIT
IMM I.F.N. S.A.

ExpressCredit IMM 36 1330

220
M 2020
06329

08/09/2020 173969 DIALEXTOY SRL EvoSmart 8, 10, 11,
35

1331

221
M 2020
06330

08/09/2020 173702 ANCA CARSTOCEA MEDICAL LOGISTIC
MALL

10, 35, 37 1332

222
M 2020
06332

08/09/2020 173541 VINURILE DUNARII
SRL

DRINK STORY 35 1333

223
M 2020
06336

08/09/2020 174226 LIVIU-CONSTANTIN
CIOBANU

R FIT 28 1333

224
M 2020
06338

08/09/2020 174227 LIVIU-CONSTANTIN
CIOBANU

B FIT 28 1333

225
M 2020
06344

08/09/2020 173948 S.C. IAȘUL DE
ODINIOARĂ S.R.L.

Renaște Iașul de
odinioară

35, 42 1334

226
M 2020
06349

08/09/2020 174084 S.C. MANY NESLIHAN
EXIM S.R.L.

Astoria Diamonds 14 1334
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227
M 2020
06354

08/09/2020 173563 BROKING
APPLICATION
CONSULTANCY
CENTRE S.R.L.

BAU HAU 25, 35 1335

228
M 2020
06365

09/09/2020 173604 CONTINENTAL
ENERGY SRL

MER MASINI
ELECTRICE
ROMANIA TINE
PASUL CU VIITORUL
SINCE 2020

12 1336

229
M 2020
06367

09/09/2020 174025 BIBORTENI AQUA
S.R.L.

Apă minerală naturală
carbogazificată FORTE

32, 35 1336

230
M 2020
06368

09/09/2020 174027 BIBORTENI AQUA
S.R.L.

TROPICOOL
BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU
APĂ MINERALĂ
NATURALĂ

32, 35 1337

231
M 2020
06369

09/09/2020 174028 BIBORTENI AQUA
S.R.L.

SOC ŞI LĂMÂIE
BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU
APĂ MINERALĂ
NATURALĂ

32, 35 1338

232
M 2020
06370

09/09/2020 174026 BIBORTENI AQUA
S.R.L.

Apă minerală naturală
PLATĂ

32, 35 1339

233
M 2020
06379

09/09/2020 174163 CĂTĂLIN GROSU chatUP 35, 38, 41,
42

1339

234
M 2020
06385

09/09/2020 174055 MEDICINAS SRL BEBEMICIN 5 1340

235
M 2020
06386

09/09/2020 173945 CĂTĂLIN GROSU TeamVision the place
for real men

35, 38, 41,
42

1340

236
M 2020
06393

09/09/2020 174199 SYNTAX AUTOGLASS
SERVICES SRL

TBF 12 1341

237
M 2020
06398

09/09/2020 174056 MEDICINAS SRL MAXMAX 16, 25, 28,
35

1342

238
M 2020
06400

09/09/2020 173950 S.C. SABLIER S.R.L. Sablier 14 1343

239
M 2020
06407

10/09/2020 174196 S.C. LACECA S.A. S.C. LACECA S.A. -
Centrul de Cercetare
pentru Calitatea
Produselor Textile și
Protecția Mediului

42 1343

240
M 2020
06414

10/09/2020 173582 BEAVYS LOUNGE
S.R.L.

AiuReA 28, 35, 41,
43

1344

241
M 2020
06415

10/09/2020 174353 GEORGE CRISTIAN
ISTRATE
DRAGOŞ
ALEXANDRU
CÂRNICI
GELU IONUŢ
KELMER

summermag 35 1344
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242
M 2020
06416

10/09/2020 174354 GEORGE CRISTIAN
ISTRATE
DRAGOŞ
ALEXANDRU
CÂRNICI
GELU IONUŢ
KELMER

wintermag 35 1345

243
M 2020
06417

10/09/2020 174302 PETRU PAVELIUC Petran. Joy. Passion.
Freedom.

41 1346

244
M 2020
06420

10/09/2020 174033 WISELY ONLINE
SERVICES SRL

Învață cu Wisely 9, 38, 41,
42

1346

245
M 2020
06421

10/09/2020 174020 OANA-FLORENTINA
SPATARU

COVY 16, 28, 41 1347

246
M 2020
06422

10/09/2020 173618 ABDULKARIM
MOKHLES

HOTZEASS 7, 9, 11, 35 1348

247
M 2020
06424

10/09/2020 173654 EPIC WEB SRL Telegrafonline 35, 41 1350

248
M 2020
06425

07/10/2020 174137 KMG ROMPETROL
SRL

rompetrol
KazMunayGas
International Group
Member

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9,
16, 17, 19,
28, 35, 36,
37, 38, 39,
40, 41, 42,
43, 44, 45

1351

249
M 2020
06426

10/09/2020 174224 ROMANIAN
FINANCIAL
NETWORK SRL

my BUSINESS IN
ROMANIA

9, 35 1352

250
M 2020
06427

10/09/2020 173601 DANIEL OȚIL
GRATAR ȘI VORBE
SRL

The GRILL meet &
meat

35, 43 1352

251
M 2020
06433

11/09/2020 173630 EMPORIS
NETWORKS SRL

PRO TECH 35, 42 1353

252
M 2020
06436

11/09/2020 174394 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Frutti Fresh 29, 30, 31,
32, 33, 35

1354

253
M 2020
06437

11/09/2020 174041 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Frutti Fresh 29, 30, 31,
32, 33, 35

1354

254
M 2020
06438

11/09/2020 174395 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Frutti Fresh 29, 30, 31,
32, 33, 35

1355

255
M 2020
06440

11/09/2020 173539 GABRIELA
ATODIRESEI

MAXINFINITE 35, 38 1355

256
M 2020
06444

11/09/2020 173624 P.P. DISTRIBUTORS
ROMANIA S.R.L

GRANDE VENTO
SPUMANTE PER
L'APERITIVO
ITALIANO

33 1357

257
M 2020
06445

11/09/2020 173531 GABRIELA
ATODIRESEI

Pisica MiauMiau 35, 38 1357

258
M 2020
06446

11/09/2020 173530 GABRIELA
ATODIRESEI

PISICA 35, 38 1359

259
M 2020
06448

11/09/2020 173529 GABRIELA
ATODIRESEI

Miau Miau 35, 38 1360
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260
M 2020
06449

11/09/2020 173628 NOVARTIS AG EXOTERFYN 5 1362

261
M 2020
06451

11/09/2020 173564 GLORIOUS LIGHTING
SRL

GLORIOUS I 10, 35 1362

262
M 2020
06452

11/09/2020 173620 HOFTO SRL hofto 6, 7, 8, 9,
11, 12, 17,
19, 21, 35

1363

263
M 2020
06458

12/09/2020 174257 ALIN DEHELEAN
PAUL-GABRIEL
GABOR
RADU-DAN
MOLDOVAN
SILVIU-CĂTĂLIN
MĂNILĂ
DUMITRU-CRISTIAN
NAGHI
REMUS-MARCEL
OPREA
MIHAI-FLAVIU
PINTEA
OVIDIU-ADRIAN POP
EMILIAN-IOAN
VÂRVAŞ

Dop şi Tirbuşon 35, 41, 43 1386

264
M 2020
06462

12/09/2020 173655 SC CARPATHIAN
LOG HOME SRL

Carpathian Log Home 43 1387

265
M 2020
06474

15/09/2020 173964 ASOCIAȚIA ALIANȚA
INTERNAȚIONALĂ
A JURNALIȘTILOR
ROMÂNI

VERIDICA V STAND
FOR FACTS

38, 41 1387

266
M 2020
06490

14/09/2020 174233 ZAINLUX ECOM
HOLDING

ICONSIGN 3, 35 1390

267
M 2020
06495

15/09/2020 174250 GRUPUL EDITORIAL
ROCART SRL

EDITURA ROCART 16, 35, 39,
40, 41

1392

268
M 2020
06507

15/09/2020 174340 Gruma, S.A.B. de C.V. MISSION 29, 30 1393

269
M 2020
06511

15/09/2020 173617 SC BILANCIA EXIM
SRL

BILANCIA Ristorante 8, 11, 21,
35

1394

270
M 2020
06512

15/09/2020 173608 SC BILANCIA EXIM
SRL

BILANCIA #REZIST 8, 21, 35 1394

271
M 2020
06513

15/09/2020 173607 SC BILANCIA EXIM
SRL

BILANCIA b92 8, 21, 35 1395

272
M 2020
06516

15/09/2020 173966 SOCIETATEA
DE TRANSFER
DE FONDURI SI
DECONTĂRI -
TRANSFOND S.A.

e-Arhiv@ TFD 36, 42 1395

273
M 2020
06517

15/09/2020 173972 ŞTEFAN-RĂZVAN
CĂZĂNESCU

9, 35, 41,
42

1396

274
M 2020
06521

15/09/2020 173703 SANO VITA SRL SanoVita BIO 3, 5, 29,
30, 31, 32,
35, 39, 43

1396
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275
M 2020
06523

15/09/2020 174058 FLORIN GABRIEL
LĂCUREANU

LARTIST STUDIO 3, 33, 35 1398

276
M 2020
06524

15/09/2020 173726 VALENTIN-
GHEORGHE
ANGHELINEI

Ursul Cafegiu 30, 35 1399

277
M 2020
06525

15/09/2020 173988 FUNDATIA ALMA
MATER NAPOCENSIS
ASOCIATIA
EDUNATION

U3a UNIVERSITATEA
VÂRSTEI A 3-A CLUJ-
NAPOCA

16, 35, 41 1399

278
M 2020
06526

15/09/2020 174269 MOBB STAFFING
SOLUTIONS SRL

mobb 9, 35, 38,
41, 42, 45

1400

279
M 2020
06527

16/09/2020 173559 DUMITRU-MIHAIL
NICOLESCU

LUPUL SECUIAN
naturae et familia
OGRADA CU
BUNATATI

29 1401

280
M 2020
06530

16/09/2020 173623 PLASTOR TRADING
SRL

plastor TRADING 3, 6, 8, 16,
20, 21, 24,
27

1402

281
M 2020
06539

16/09/2020 173598 CORNEL GHEORGHE
IGNA

iGna 30, 41, 43 1403

282
M 2020
06542

16/09/2020 174343 ACADEMIA DE
ȘTIINȚE MEDICALE
DIN ROMÂNIA

ACADEMIA DE
STIINTE MEDICALE
DIN ROMANIA 1935

41, 42, 44 1403

283
M 2020
06548

16/09/2020 173661 SC AESCULAP PROD
SRL

Zenobilin 5 1404

284
M 2020
06550

16/09/2020 173660 SC AESCULAP PROD
SRL

Bilozen 5 1404

285
M 2020
06557

16/09/2020 173611 TEODOR HUEALA 35, 38, 42 1404

286
M 2020
06558

16/09/2020 173610 TEODOR HUEALA SNOWY LIZARD 35, 38, 42 1405

287
M 2020
06561

17/09/2020 173538 APOSTOL CRISTIAN
IONEL I.I.

VOCEA BÂRLADULUI 38 1405

288
M 2020
06574

17/09/2020 174071 RAINIC STORE SRL RainicStore EST. 2017 35 1406

289
M 2020
06576

17/09/2020 174179 EMERALIDA-MARIA
HAȚEGAN-OLTEAN

DINTII SE SPARG
MAI FRUMOS PE
BICICLETĂ by Dr.
HAȚEGAN

35 1406

290
M 2020
06581

17/09/2020 174047 S.C. BIOFARM S.A. Bixtonim 5, 35 1406

291
M 2020
06582

17/09/2020 174044 SC BIOFARM SA Bixtonim 5, 35 1407

292
M 2020
06583

17/09/2020 174046 SC BIOFARM SA Bixtonim XYLO 5, 35 1408

293
M 2020
06584

17/09/2020 174152 SC PROFIPET COM
SRL

Kiri Kiri 31, 35, 39 1408

294
M 2020
06586

17/09/2020 173616 GLOBAL RETAIL
SALES SRL

profarma 5 1409
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295
M 2020
06595

18/09/2020 174090 RALUCA MIHAELA
IORGULESCU
CRISTINA
DUMITRESCU

Storage Logistics 35, 39, 42 1409

296
M 2020
06596

29/09/2020 173971 FABRICA
OSPITALITATII SRL

GUSTUL DE ACASĂ
Puiu' Mamii

29, 43 1410

297
M 2020
06602

18/09/2020 174330 ASOCIAŢIA CLUBUL
SPORTIV AUTO ART

CARDRENALINE 41 1410

298
M 2020
06604

18/09/2020 174130 SOCIETATEA FOUR
TO FOUR CONCEPT
SRL

CubeMedica Your
health matters!

5, 10, 35,
41, 42, 44,
45

1411

299
M 2020
06609

18/09/2020 173951 IGOR LEȘAN STAȚIA ROMBEER
EXPRESS

32, 35 1412

300
M 2020
06613

18/09/2020 174331 CONSTANTIN
BACHEȘ

HER WATCH 16 1412

301
M 2020
06616

18/09/2020 174225 ȘTEFAN-VALENTIN
MANDACHI

țepeș ANTI-ȚAPĂN 5, 32 1412

302
M 2020
06618

18/09/2020 173704 CASPIAN CATERING
IMPEX SRL

La Turcu Corbeanca
Proaspăt Sănătos
Gustos

43 1413

303
M 2020
06620

18/09/2020 174072 ALLNEED
ADVERTISING SRL

Margée 18 1413

304
M 2020
06631

21/09/2020 174200 OTTER-
DISTRIBUTION SRL

PASS 25 1414

305
M 2020
06634

21/09/2020 173614 GREENCODRU SRL MUMA CODRULUI 29, 30, 31 1414

306
M 2020
06635

21/09/2020 173615 GREENCODRU SRL GREEN Codru 29, 30, 31 1414

307
M 2020
06638

08/10/2020 173705 DODU MORARU SRL RESTOHOME You
plan to enjoy, we cook
to deliver

43 1415

308
M 2020
06639

21/09/2020 174341 INTEL
CORPORATION

intel 9, 42 1415

309
M 2020
06644

15/10/2020 173746 TONIMOB SRL TONIMOB SRL 20, 35 1418

310
M 2020
06645

21/09/2020 174128 ASOCIATIA DE
SPRIJIN PENTRU
CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR
SPORTIVE
(ASCDMSS)

CAMPIONATUL
NAŢIONAL DE
AIRSOFT

35 1419

311
M 2020
06646

21/09/2020 174129 ASOCIATIA DE
SPRIJIN PENTRU
CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR
SPORTIVE
(ASCDMSS)

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE AIRSOFT

35 1419
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312
M 2020
06654

21/09/2020 174042 BRD GROUPE
SOCIETE GENERALE
SA

Scoala9 Hotspot BRD 16, 35, 41 1419

313
M 2020
06655

21/09/2020 174034 S.C. COCKTAIL
STORY S.R.L.

RUVA 30 1420

314
M 2020
06661

22/09/2020 173537 STERISACO S.R.L. STERISACO 35 1420

315
M 2020
06663

22/09/2020 173990 ZOOM SOFT SRL virus-stop 11 1421

316
M 2020
06668

22/09/2020 173659 SC ROBEST COM
SRL

CELLBOX 38 1422

317
M 2020
06674

22/09/2020 174193 ASADOLLAHI
MOHAMMAD TAGHI
NICOLETA
ASADOLLAHI

Cadou uniC 35 1422

318
M 2020
06678

22/09/2020 173953 M.M.M. TRANS
COMPANY SRL

MMM TRANS
COMPANY

39 1423

319
M 2020
06681

22/09/2020 173992 CMAG ONLINE SHOP
SRL

DIBE 10 1423

320
M 2020
06686

22/09/2020 173599 TOP LINE EUROPA
SRL

UNALIKE BEAUTY 3, 10, 35,
41, 44

1423

321
M 2020
06688

22/09/2020 174363 Dobyns Rods, Inc. DOBYNS RODS 16, 25, 28 1424

322
M 2020
06689

22/09/2020 174364 Dobyns Rods, Inc. Dobyns Rods 16, 25, 28 1424

323
M 2020
06694

22/09/2020 174344 ROMCIM S.A. Romcim. Contează ce
lăsăm în urmă.

1, 19, 39,
42

1425

324
M 2020
06713

30/09/2020 174264 STOCSHOP CCL SRL BauMax 8, 11, 16,
19, 20, 27

1425

325
M 2020
06719

23/09/2020 173959 M & M PRODUCT SRL smart wrap high
performance

16 1426

326
M 2020
06720

23/09/2020 173960 M & M PRODUCT SRL smart wrap smart as
our clients

16 1426

327
M 2020
06721

23/09/2020 173961 M & M PRODUCT SRL smart wrap the smart
green

16 1427

328
M 2020
06723

23/09/2020 174202 TECHVENTURES
BANK SA

Tech Bank 36 1427

329
M 2020
06726

23/09/2020 173994 TITLURI QUALITY
SRL

Gândul GREEN 9, 16, 28,
35, 38, 41,
42, 45

1428

330
M 2020
06732

23/09/2020 174336 SPORT DEPOT S.R.L. pefimax 5, 28, 32,
35

1430

331
M 2020
06733

23/09/2020 174158 MARIA LUPEA ZEST 29, 30, 35 1431

332
M 2020
06734

23/09/2020 174240 EDIDI MAG 2020 SRL JUSTZEN 8, 9, 10,
11, 14, 21,
28, 35

1432

333
M 2020
06735

23/09/2020 174201 TECHVENTURES
BANK SA

TechBank 36 1433
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334
M 2020
06741

23/09/2020 173602 ARTA CORE VISION
SRL

L`esthetix FRENCH
BEAUTY

3, 5, 10,
35, 41, 42,
44

1434

335
M 2020
06743

23/09/2020 174059 JU KIDS SRL JU KIDS 28 1435

336
M 2020
06746

24/09/2020 173987 CLUB SPORTIV
SPORTING
JUNIORUL VASLUI

SJV SPORTING
JUNIORUL VASLUI

41 1435

337
M 2020
06747

05/04/2019 173747 Medochemie Ltd. SIRANALEN 5 1436

338
M 2020
06748

24/09/2020 173748 KRONSTADT
TOURISM &
SERVICES SRL

BACK TO NATURE 43 1436

339
M 2020
06750

24/09/2020 174399 Centrul Step by Step
pentru Educatie si
Dezvotare Profesionala

Educația timpurie este
iubire, iar iubirea se
oferă din prima zi.

41 1436

340
M 2020
06751

24/09/2020 174171 S.C. SER COMPANY
S.R.L.

Arta Table 2, 6, 19,
20, 35, 37,
39

1436

341
M 2020
06753

24/09/2020 174189 S.C. MATCA
NATURALS S.R.L.

MATCA NATURALS 3, 35 1437

342
M 2020
06756

24/09/2020 173749 TRICKERT GROUP
SRL

TRICKERT WEAR
LIKE A V.I.P.

25 1438

343
M 2020
06759

24/09/2020 173750 MARIUS VÂLCEA SMART DECOR TIME
TO DESIGN

35 1439

344
M 2020
06764

24/09/2020 174351 VASILE ENE
MARILENA ENE

Hambarul Târgovețului 43 1439

345
M 2020
06766

24/09/2020 174352 VASILE ENE
MARILENA ENE

Cantina Menzil 43 1439

346
M 2020
06771

24/09/2020 173751 SC VIVA CREDIT IFN
SA

VIVA BANK 36 1440

347
M 2020
06773

24/09/2020 173752 SC VIVA CREDIT IFN
SA

VIVA CREDIT BANK 36 1440

348
M 2020
06774

24/09/2020 173754 BOGDAN DANIEL
IRINESCU

CLOP CASUAL
RESTAURANT

43 1440

349
M 2020
06778

24/09/2020 174222 CORNELIU CĂTĂLIN
ANDREI

Cin5i 41 1441

350
M 2020
06784

24/09/2020 173646 Rothmans of Pall Mall
Limited

Rothmans
CHARACTER AND
QUALITY FOR MORE
THAN 125 YEARS

34 1441

351
M 2020
06786

24/09/2020 173756 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

FLEX ASSIST
SOLIDARITY

36, 37 1442

352
M 2020
06788

25/09/2020 174277 ADEPLAST SRL HYDROSEAL BIT 19, 35 1443

353
M 2020
06789

25/09/2020 173757 OLAC, BECHEANU -
SCA

OLAC - BECHEANU
SCA

45 1443

354
M 2020
06790

25/09/2020 173544 PRESTIGIU SPRL PRESTIGIU SPRL 45 1444
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355
M 2020
06791

25/09/2020 174345 EVERGENT
INVESTMENTS S.A.

Evergent
INVESTMENTS

35, 36 1444

356
M 2020
06792

25/09/2020 174346 EVERGENT
INVESTMENTS S.A.

35, 36 1445

357
M 2020
06793

25/09/2020 173758 ASOCIAŢIA BREASLA
CÂRCIUMARILOR
BRAŞOVENI

BREASLA
CÂRCIUMARILOR
BRAŞOVENI

35, 41, 43 1446

358
M 2020
06795

25/09/2020 173759 SWAZM SRL SWAZM 9, 42 1447

359
M 2020
06797

25/09/2020 174085 MEATFATHER S.R.L. the Meatfather 35, 43 1447

360
M 2020
06798

25/09/2020 174401 IRINA CRISTINA
BUJOR
RENATA
MACOVEANU
MĂDĂLINA -
CRISTINA NEAGU

Taste the Drama 28, 41 1448

361
M 2020
06799

25/09/2020 173760 PAUL NICOLAU BURSA DE PEȘTE
BUCUREȘTI
FISHTODOOR

9, 29, 31,
35, 36, 39,
42, 43

1448

362
M 2020
06804

25/09/2020 173762 S.C. SPRINT CAR
DISTRIBUTION S.R.L.

... oriunde există
mașini!

1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1449

363
M 2020
06805

25/09/2020 173763 S.C. SPRINT CAR
DISTRIBUTION S.R.L.

ANICAR 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1450

364
M 2020
06809

25/09/2020 173764 CORPUL
EXPERŢILOR
CONTABILI ŞI
CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN
ROMÂNIA

Afacerea ta
CONTează!

35, 36, 41 1450

365
M 2020
06810

25/09/2020 173765 CORPUL
EXPERŢILOR
CONTABILI ŞI
CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN
ROMÂNIA

Romanian Business
Resilience Network
Afacerea ta
CONTează!

35, 36, 41 1451

366
M 2020
06811

25/09/2020 174184 LAURA-TEODORA
DINCA

ACQUA ALCALINA
PURA VITALITA

32, 35 1452

367
M 2020
06814

25/09/2020 173766 ANDREEA-VIOLETA
MARIN

PRETUIESTE VIATA 35, 36, 41 1452

368
M 2020
06815

25/09/2020 173649 Dunhill Tobacco of
London Limited

DUNHILL SIGNATURE
NO.4

34 1453

369
M 2020
06816

25/09/2020 173767 KUMKAPI EMRULLAH Chocopico 30 1454

370
M 2020
06825

25/09/2020 173536 SUSTENABIL VERDE
S.R.L.

BOHONIC 16, 21, 25,
40

1454

371
M 2020
06833

26/09/2020 174388 STOOL
TECHNOLOGIES SRL

Hephaesthus 12, 37 1455

372
M 2020
06836

28/09/2020 173768 THEMA DECO &
ROSES

THEMA FLOWER 35 1455
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373
M 2020
06839

28/09/2020 174338 INDEPENDENT
CATANSUS S.R.L.

Prime Dent 44 1456

374
M 2020
06844

28/09/2020 173965 ANIMA VISION. SRL ANIMA 41, 42 1456

375
M 2020
06851

28/09/2020 174159 MARIANA CLAUDIA
VILSAN

MV MARIANA VILSAN
Scoala Make-up

35, 41, 44 1456

376
M 2020
06857

28/09/2020 174043 UNIQA ASIGURARI
S.A.

ANA - Consultantul tau
digital UNIQA

35, 36 1457

377
M 2020
06866

28/09/2020 174079 BIOTOP ENERGY
SRL

Piscine Biotop 35, 37 1457

378
M 2020
06868

01/10/2020 173769 SC HERBAGETICA
SRL

Extracte Standardizate
HERBAGETICA
TIROFIX

5, 35 1458

379
M 2020
06872

28/09/2020 173770 PRO TOOLS
CONSULT SRL

Professional tools
consult

35 1458

380
M 2020
06875

28/09/2020 173761 SC UNIVERS
FRACTAL SRL

UNIVERS FRACTAL 35, 41, 42 1459

381
M 2020
06876

15/10/2020 174176 SC MULTI CONTRAST
DESIGN SRL

MedClyn 19, 37 1461

382
M 2020
06880

28/09/2020 173989 S.C. CLINICA
PROMED S.R.L.

Clinica Promed Brasov 44 1462

383
M 2020
06890

29/09/2020 173771 HOLROM
MANAGEMENT
RENEWABLE SRL

ThoSay 14, 42 1462

384
M 2020
06892

29/09/2020 174116 ALBALACT S.A. ZUZU I love Kefir 29 1463

385
M 2020
06893

29/09/2020 174263 MARIUS MATES ANIDELICEU.RO 35, 38, 41 1463

386
M 2020
06894

29/09/2020 173772 SC NEW CONCEPT
LIVING SRL

DaVinci HOMES 36 1463

387
M 2020
06895

29/09/2020 174292 GABRIEL-DANIEL
LASZLO

COVIN 33 1464

388
M 2020
06896

29/09/2020 174258 DGH LOG & SPED
SRL

dGh log & sped 39 1464

389
M 2020
06897

29/09/2020 174261 PREPINO APP SRL Prepino 9, 43 1464

390
M 2020
06898

29/09/2020 174188 FLORIN LUCA
ANA-MARY LUCA

ROMANIA, O
SARBATOARE!

35 1465

391
M 2020
06900

29/09/2020 174284 SC AV SOUND
COMPANY SRL

U UNDERLINE 9, 14, 16,
18, 34

1465

392
M 2020
06901

29/09/2020 173573 MILENIUM SRL OM BUN 35, 39 1466

393
M 2020
06912

29/09/2020 174360 British American
Tobacco (Brands)
Limited

NEO BLUE CLICK 34 1466

394
M 2020
06914

29/09/2020 173597 ROBERT-
CONSTANTIN SARBU

bossmag.ro Best Offer
Smart Shopping

35 1466

395
M 2020
06917

29/09/2020 174215 PROMERCO IMPORT
EXPORT S.R.L.

Dr Joseppe 10 1471
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396
M 2020
06928

06/10/2020 173546 MARE SAILING SRL MARE SAILING 35, 37 1471

397
M 2020
06933

30/09/2020 173773 RUIAN BRILLO
IMPORT AND
EXPORT TRADE
CO.,LTD

Brillo 1, 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 12, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
22, 23, 24,
25, 26, 27,
28, 29, 31,
34, 35, 36,
37, 38, 39,
42, 43, 44,
45

1472

398
M 2020
06935

30/09/2020 173980 LUCICOSM S.R.L. LUCICOSM 35, 39, 44 1473

399
M 2020
06936

30/09/2020 173978 RĂZVAN-COSMIN
STRATON

DENDIȘ 43 1474

400
M 2020
06937

30/09/2020 173774 SC VITA LINE SPORT
SRL

benefit NUTRITION 5, 25, 28 1474

401
M 2020
06938

30/09/2020 173775 ASOCIAȚIA
INTERNATIONAL
ADVERTISING
ASSOCIATION

C4B 41 1474

402
M 2020
06939

30/09/2020 173776 ASOCIAȚIA
INTERNATIONAL
ADVERTISING
ASSOCIATION

creativity4better 41 1475

403
M 2020
06940

30/09/2020 173777 ASOCIAȚIA
INTERNATIONAL
ADVERTISING
ASSOCIATION

creativityforbetter 41 1475

404
M 2020
06947

30/09/2020 173622 S.C. WISE PAVAJE
SRL

WISE 19 1475

405
M 2020
06951

30/09/2020 174031 DRAGOS-ANDREI
GHEORGHE

Man's Universe -pour
rebels-

25, 35 1476

406
M 2020
06956

30/09/2020 173634 SECURITY M-BOX
SRL

S.C. "SECURITY
M-BOX" S.R.L.
SECURITY M BOX

45 1476

407
M 2020
06959

30/09/2020 173778 MARIAN VALENTIN
CIMPOERU

STRAIGHT LINE
Garage

37, 41 1477

408
M 2020
06966

30/09/2020 173963 ADRIANA SARU
MARIUS SORIN SARU

DVS DENTAL
VOCATION STUDIO
passion for details

44 1477

409
M 2020
06972

30/09/2020 173779 VAIDA MIRCEA
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Comfort VM 20 1478

410
M 2020
06973

30/09/2020 174231 S.C. PRO
DEVELOPMENT
S.R.L.

PRO DEVELOPMENT 36, 37 1478

411
M 2020
06974

30/09/2020 174147 FUNDAȚIA ALFA
OMEGA

REALITĂȚI ȘI
PERSPECTIVE

38, 41 1479
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412
M 2020
06977

30/09/2020 174144 FUNDAȚIA ALFA
OMEGA

UN CÂNTEC NOU 38, 41 1479

413
M 2020
06980

30/09/2020 174148 FUNDAȚIA ALFA
OMEGA

VIEȚI ÎN LUMINĂ 38, 41 1479

414
M 2020
06982

30/09/2020 174145 FUNDAȚIA ALFA
OMEGA

DECUPAJ DIN
REALITATE

38, 41 1479

415
M 2020
06984

30/09/2020 174359 British American
Tobacco (Brands)
Limited

neo designed for glo
Classic Tobacco

34 1480

416
M 2020
06985

30/09/2020 174146 FUNDAȚIA ALFA
OMEGA

AO NEWS 38, 41 1480

417
M 2020
06987

01/10/2020 173780 CĂLIN RUS EINGREDIENTE 35, 38 1480

418
M 2020
06994

01/10/2020 173983 ÎNGHEŢATĂ DE LA
MOŞU SRL

Coliba
COCOSTÂRCULUI

43 1481

419
M 2020
06996

01/10/2020 173782 BERGENBIER S.A. Bergenbier 32 1481

420
M 2020
07007

01/10/2020 173783 ELVIS-FLORIN SAVA AUTOCLAIMS
PROPERTY AUTO
RISK MANAGEMENT

35, 36, 45 1482

421
M 2020
07010

01/10/2020 173645 Senzora B.V. KLOK 3 1482

422
M 2020
07012

01/10/2020 173594 MARIN PANTEA Pelinata lu' Pantea 33 1482

423
M 2020
07014

01/10/2020 173784 ANDREIA IRINA
SOFRON

MXM 41 1483

424
M 2020
07015

01/10/2020 173648 British American
Tobacco (Brands) Inc.

LOVE THE NOW 34 1483

425
M 2020
07016

01/10/2020 173647 British American
Tobacco (Brands) Inc.

PAUSE 34 1483

426
M 2020
07020

01/10/2020 173535 MARCEL COJOC WINEBOX 35 1484

427
M 2020
07022

01/10/2020 173785 MARIUS-GABRIEL
NAGARDU
DANIEL OTOPEANU

electric movement
week

12, 35, 41 1486

428
M 2020
07025

02/10/2020 174242 S.C. DEVEO MEDIA
S.R.L.

AVENTURILE LUI
FRAM URSUL POLAR

9, 16, 28 1486

429
M 2020
07028

02/10/2020 174361 S.C. MAGUAY
COMPUTERS S.R.L.

CloudBox MAGUAY
CLOUD SOLUTION

9, 42 1486

430
M 2020
07029

05/10/2020 174239 S.C. MARY PROD 95
S.R.L.

Cofetăria Coroana 30, 35, 38,
39, 43

1487

431
M 2020
07035

02/10/2020 173786 DECU LUMINITA
CORNELIA

PROSTATISYN 5 1488

432
M 2020
07036

02/10/2020 173787 PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT

SIGURANȚA UNUI
TRAI MAI BUN

9, 16, 35,
36, 41, 45

1489

433
M 2020
07037

02/10/2020 173788 Adobe Inc. A 35, 42 1489

434
M 2020
07047

02/10/2020 173789 COROAMA OTILIA
VALERICA

La Otilia Dacă exigența
cere proaspăt, existăm
noi

29 1491
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435
M 2020
07049

02/10/2020 173638 POLISANO
PHARMACEUTICALS
SA

ONCOFREE 5 1492

436
M 2020
07050

02/10/2020 173637 POLISANO
PHARMACEUTICALS
SA

PRIMUMED 5 1492

437
M 2020
07053

02/10/2020 173790 UNIVERS
ENCICLOPEDIC
BOOKS SRL

Univers Enciclopedic 16 1492

438
M 2020
07057

02/10/2020 173791 LIVE STREAMING
PROVIDER

MK STUDIO 35, 38, 41,
42

1492

439
M 2020
07058

02/10/2020 173547 CONSTANTIN
BENEDIC

YACHTDIVER
www.yachtdiver.eu

41 1494

440
M 2020
07059

02/10/2020 173548 CONSTANTIN
BENEDIC

DEEP FIT
UNDERWATER
FITNESS & MENTAL
TRAINING

35, 41 1495

441
M 2020
07065

03/10/2020 174385 SENTRUMDENT DVG
SRL

SENTRUMDENT 44 1495

442
M 2020
07068

05/10/2020 173792 ONESTOPHOME SRL CLICK4HOME
Împreună pentru casa
ta

36 1496

443
M 2020
07069

05/10/2020 173793 AUTOGAZ ROMANIA
SRL

TV GAS 6 1496

444
M 2020
07074

05/10/2020 173794 SONIA ELISABETA
VRINCIANU

psihologie cuantică by
Sonia

35, 41, 44 1496

445
M 2020
07079

05/10/2020 174389 ANDREI TIBERIU
CIOCIU
ȘTIRBU IOAN
VICTOR

MEN'S HUB 41, 3, 44 1497

446
M 2020
07085

05/10/2020 173795 STUDIO 47 MS SRL BETTER THAN THE
ORIGINAL

38, 41 1497

447
M 2020
07088

05/10/2020 173565 MARISTAR COM
S.R.L.

RAMATUELLE events
beyond imagination

41, 43 1498

448
M 2020
07089

05/10/2020 173796 LUICA BUSINESS
PAN SRL

La Zeina 43 1499

449
M 2020
07095

05/10/2020 173798 PACO MEDIA-
MAGAZIN DE
PUBLICITATE SRL

PACO PALETAS 30, 35 1499

450
M 2020
07097

05/10/2020 173797 PACO MEDIA-
MAGAZIN DE
PUBLICITATE SRL

PACO PALETAS 30, 35 1500

451
M 2020
07100

05/10/2020 173799 IULIANA PORUSNIUC weddink UNIQUE
WEDDING
INVITATIONS

16, 40 1501

452
M 2020
07101

05/10/2020 174219 POOL COM S.R.L. pool mob design 20 1501

453
M 2020
07107

05/10/2020 173800 SORIN PLATON exterminatorul 5, 37 1502

454
M 2020
07108

05/10/2020 173801 HIPOO RETAIL SRL-D DOCTOR SHIELD 9, 20, 28 1503
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455
M 2020
07112

06/10/2020 173802 TERAPIA S.A. Acționează decisiv cu
Faringo Intensiv

5, 35 1505

456
M 2020
07113

06/10/2020 173803 TERAPIA S.A. Nu sta ca Don pe
Tron ! Ai un aliat !
FURAZOLIDON

5, 35 1506

457
M 2020
07114

06/10/2020 173804 TERAPIA S.A. Unește rapid vocile
românilor

5, 35 1507

458
M 2020
07115

06/10/2020 173805 TERAPIA S.A. Balonare sau
mâncare? Kebene şi
poftă mare!

5, 10, 35 1508

459
M 2020
07120

06/10/2020 173806 OANA-MARIA
PUȘCAȘ

LIOLEA ENERGIZANT
ROMÂNESC
CUNOSCUT ÎNAINTE
DE A FI FAIMOS

29, 30 1509

460
M 2020
07121

06/10/2020 174357 Philip Morris Brands
Sàrl

MARLBORO FINE
TOUCH

34 1510

461
M 2020
07123

06/10/2020 174326 Philip Morris Brands
Sàrl

MARLBORO
EMERALD TOUCH

34 1510

462
M 2020
07124

06/10/2020 174327 Philip Morris Brands
Sàrl

MARLBORO RED
TOUCH XL

34 1510

463
M 2020
07130

06/10/2020 173986 MATERIA VERDE
S.R.L.

verdesco 5, 29, 30,
31, 32, 35

1511

464
M 2020
07132

06/10/2020 173631 GRUPUL DE PRESĂ
MEDIANET SRL

Zdi TV 9, 35, 38,
41, 42

1520

465
M 2020
07138

07/10/2020 173807 SC NOVA PAN SRL NOVOIL NOVA PAN 4 1522

466
M 2020
07140

07/10/2020 173543 DRAGOŞ BUNEA Drum Bun 35, 36, 42 1523

467
M 2020
07142

07/10/2020 173621 PLANET
MANAGEMENT SRL

PlanetPhone 9, 35 1524

468
M 2020
07143

07/10/2020 174297 INOLABS S.R.L. CLINICA bine 41, 44 1524

469
M 2020
07144

07/10/2020 174296 INOLABS S.R.L. CLINICA bine 41, 44 1525

470
M 2020
07149

07/10/2020 174328 Philip Morris Brands
Sàrl

MARLBORO MICRO
FINE TOUCH

34 1525

471
M 2020
07157

07/10/2020 173808 DD IP Holder LLC DUNKIN'DONUTS 30 1526

472
M 2020
07165

07/10/2020 173809 ADRIAN POPESCU Qeno 35 1526

473
M 2020
07167

07/10/2020 173810 DANIEL DICULESCU gemevo 35 1531

474
M 2020
07171

07/10/2020 173811 MEDIAUNO SRL Shaping the future 4 a
better 2morrow

35 1535

475
M 2020
07175

07/10/2020 173812 LUPASCU-PRUNA
GEORGE PFA

RELIABLE CULTURE 35 1535

476
M 2020
07176

07/10/2020 173656 ROSCA MARCEL
ADRIAN
INTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Alessia Noi îți
evidențiem frumusețea!

25 1536
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477
M 2020
07177

07/10/2020 173593 OMAR WAHBA NATURAL
AESTHETICS

44 1536

478
M 2020
07178

08/10/2020 173554 DRAGOȘ - NICOLAE
DUMITRESCU

PRIME
INTELLIGENCE

45 1537

479
M 2020
07182

08/10/2020 173813 WINE &
EXCELLENCE S.R.L.

MM G MON
GOURMET Delices
- Gourmandises -
Cadeaux Excellence,
nothing less!

35 1537

480
M 2020
07183

08/10/2020 173814 ALEXANDRU-IONEL
BALAN

COLO 9, 16, 35,
41

1538

481
M 2020
07184

08/10/2020 174096 PRETURI PENTRU
TINE SRL

ppt 24, 25, 35 1538

482
M 2020
07186

08/10/2020 173557 FLORIN HOACA
STOIAN

VINARIAM 33, 35 1539

483
M 2020
07189

08/10/2020 174049 PHONOTEC
SOLUTIONS SRL

AMBILIFE 3, 5, 25 1539

484
M 2020
07192

08/10/2020 173815 SOCIETE GENERALE BRD GROUPE
SOCIETE GENERALE

36 1540

485
M 2020
07195

08/10/2020 173816 DE SILVA INTERMED
SRL

Terra Valleverde 33, 35, 39,
40, 43, 44

1540

486
M 2020
07199

08/10/2020 174125 ROMAQUA GROUP
SA

Regina apelor minerale 32, 35, 39 1541

487
M 2020
07203

08/10/2020 173817 DE SILVA INTERMED
SRL

Valleverde 33, 35, 39,
40, 43, 44

1542

488
M 2020
07207

08/10/2020 173818 HACI MEHMET
DUNDAR

DERMAN HEALTY
HUMAN NATURAL

29, 30, 32,
35

1543

489
M 2020
07216

09/10/2020 173819 IOANA ANGELA
SIMILEA

ANGELA SIMILEA 41 1544

490
M 2020
07218

09/10/2020 173820 RUIAN BRILLO
IMPORT AND
EXPORT TRADE
CO.,LTD

FUERTE 7, 8, 35 1544

491
M 2020
07221

09/10/2020 173967 SOCIETATEA
DE TRANSFER
DE FONDURI SI
DECONTĂRI -
TRANSFOND S.A.

AliasPay A 36, 42 1545

492
M 2020
07222

09/10/2020 173968 SOCIETATEA
DE TRANSFER
DE FONDURI SI
DECONTĂRI -
TRANSFOND S.A.

e-Factur@ TFD 36, 42 1545

493
M 2020
07223

09/10/2020 173821 HOMESTUFF SRL MyHome 8, 11, 14,
16, 20, 21,
24, 27

1546

494
M 2020
07225

09/10/2020 173822 KUMKAPI EMRULLAH Nazari 30 1546

495
M 2020
07234

09/10/2020 173823 MAN GROUP SRL COVRIDOG 29, 30, 43 1547
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496
M 2020
07236

10/10/2020 173824 CRISTIAN
LAZARESCU

MR.CRISPY 43 1548

497
M 2020
07240

13/10/2020 173825 DANIELA-IOANA
MĂNAC

Freya by M.D. 25 1549

498
M 2020
07242

12/10/2020 173826 IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE SRL

IRIDEX GROUP
salubrizare Protejează
mediul-construiește
viitorul!

39, 40 1549

499
M 2020
07244

12/10/2020 174213 CONTAKT
CARTRIDGE SRL

TOPRO 35 1550

500
M 2020
07245

12/10/2020 173575 SC ALISON HAYES
(ROMANIA) SRL

SYNEK 10, 24, 25,
35

1551

501
M 2020
07268

12/10/2020 174101 CASA DIN PADURE
SRL

Casa din Pădure 41, 43 1552

502
M 2020
07269

12/10/2020 173633 SÁNDOR TAMÁS DESCRIPTIO
TRANSYLVANIAE
NOVA ET ACCURATA
TRANSYLVANIAE
DESCRIPTIO

16, 41 1553

503
M 2020
07276

12/10/2020 173827 A.C.S. UNIREA
DOBROEȘTI

A.C.S. UNIREA
DOBROEȘTI

41 1553

504
M 2020
07279

12/10/2020 173642 British American
Tobacco (Brands)
Limited

NEO STICKS 34 1554

505
M 2020
07282

13/10/2020 173828 MARIUS CRISTIAN
DANAILA

CRAMA ANNWINE 33 1554

506
M 2020
07283

13/10/2020 173829 COSTEL
POSTOLACHE

L BIBLIOTECA
LEONARDO

16, 25, 28,
41

1555

507
M 2020
07284

13/10/2020 173830 ELBI ELECTRIC &
LIGHTING SRL

PULSAR HOME
EXPERIENCE

9, 11 1555

508
M 2020
07287

13/10/2020 174024 AKRO S.R.L. SPECTRA
PROFESSIONAL UV
SOLUTIONS

11, 35 1556

509
M 2020
07295

19/10/2020 173831 DENTPARK GROUP
SRL

Dent Park dental clinic 5 1557

510
M 2020
07312

14/10/2020 173832 S.C. PRODAL 94
S.R.L.

carpatina 5, 16, 32,
35, 37, 39,
40

1557

511
M 2020
07322

14/10/2020 174167 MEDICAL OFTA
CLINIC SRL

ofta medical clinic
clinica ochilor tăi

44 1558

512
M 2020
07326

14/10/2020 173833 MOVEATILE
PROJECT SRL

MOVEATILE 6, 19, 37,
42

1558

513
M 2020
07333

15/10/2020 173834 STAR PROJECT SRL STAR PROJECT 42 1559

514
M 2020
07335

15/10/2020 173835 GB MOTORS INVEST
SRL

Transilvania Camp 12 1559

515
M 2020
07337

15/10/2020 173836 CLAUDIU-VASILE
TIMOCE

atimo 35, 37, 40,
42

1560

516
M 2020
07338

15/10/2020 173837 DORIN POPA RESTAURANTUL
MERIDIAN ZERO

43 1560
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517
M 2020
07339

15/10/2020 173838 DORIN POPA CENTRUL PENTRU
CULTURA SI
CIVILIZATIA
GUSTULUI MensSano

41, 42 1560

518
M 2020
07341

15/10/2020 173839 S.C. REXNET S.R.L. vremea noua 9, 16, 35,
39, 41

1561

519
M 2020
07345

15/10/2020 173549 TODOCERAM RETAIL
S.R.L.

Interioo 35 1562

520
M 2020
07347

15/10/2020 173840 TERAPLAST SA TeraPlast profile PVC 17, 19, 35 1563

521
M 2020
07352

15/10/2020 173841 SC BIG CONF
PRODUCTION SRL

FUSED WORLD 25 1563

522
M 2020
07353

15/10/2020 173958 CAIA ADVERTISE CAIA ADVERTISE 9, 35, 42 1564

523
M 2020
07355

15/10/2020 173842 CALIPSO S.R.L. MACATO CAFFE 30, 32 1565

524
M 2020
07359

15/10/2020 173843 GRUP PETROL
MARIN SA

MOBEXEL GPM 20, 35 1565

525
M 2020
07360

15/10/2020 173844 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZUINE

cu capu`n ZORI 35, 38, 41 1566

526
M 2020
07367

15/10/2020 173845 GLOBAL RECORDS
SRL

PODCAST TV 25, 35, 38,
41

1574

527
M 2020
07372

15/10/2020 173846 GLOBAL RECORDS
SRL

PODCAST 24 25, 35, 38,
41

1574

528
M 2020
07374

15/10/2020 173847 LIANA-BIANCA
MEREUȚĂ

STAȚIA de CARTE
locul pentru pauza de
citit

41 1575

529
M 2020
07381

15/10/2020 173848 BOTTLE BRANDS
SRL

AMĂRĂCIUN
ANASON MĂCEȘE
CUIȘOARĂ PRUNE
USCATE CARDĂMON
SCORȚIȘOARĂ CEAI
NEGRU ARMURARIU
NUCȘOARĂ

33 1581

530
M 2020
07382

15/10/2020 173849 NOGERMA
CORPORATION
S.R.L.

BIOLYTE 3, 5 1581

531
M 2020
07383

15/10/2020 173850 NOGERMA
CORPORATION
S.R.L.

NOGERMA
CORPORATION

3, 5 1582

532
M 2020
07388

15/10/2020 173851 ALEXANDRA-DIANA
BUCUR-SABĂU

Alesandra 25, 28, 35,
42

1583

533
M 2020
07390

15/10/2020 173550 BLACK EIGHT S.R.L. PIRAMIDA 41 1584

534
M 2020
07393

15/10/2020 173852 DR. PHYTO SRL ESENTIA BY DR.
PHYTO

3, 5 1584

535
M 2020
07395

15/10/2020 173558 AMAZING EVENTS
SRL

Home-Mag Magazinul
Casei Tale

24, 35 1585

536
M 2020
07397

15/10/2020 174035 SC DOCUDRAMA
SRL

DOCUDRAMA 35, 41 1585
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537
M 2020
07400

15/10/2020 173853 ALIWEB IMPEX SRL aliweb.ro 35 1586

538
M 2020
07403

15/10/2020 173854 AYMO E-COMPATIBIL
SRL

AYMO ID1 9, 16 1587

539
M 2020
07404

15/10/2020 173996 APICOLA PASTORAL
GEORGESCU SRL

BEEORA 3, 5 1587

540
M 2020
07412

15/10/2020 174104 MIRCEA-RADU
DOBRE

KRCKBRND EST.
DRSTR' 82

18, 25, 35 1588

541
M 2020
07415

16/10/2020 173855 VEO WORLDWIDE
SERVICES SRL

DARE 35, 41, 42 1589

542
M 2020
07419

16/10/2020 173856 CATALIN-FENELON
NEAGU

heyhome. 9, 35, 36 1590

543
M 2020
07421

16/10/2020 174141 PSC CONTRACTOR &
DEVELOPER SRL

PSC 35, 36, 37 1590

544
M 2020
07422

16/10/2020 173857 IVIRUDIA SRL Dualexis 5, 33, 35 1591

545
M 2020
07424

16/10/2020 174142 PSC CONTRACTOR &
DEVELOPER SRL

PSC GROUP 35, 36, 37 1591

546
M 2020
07426

16/10/2020 174143 PSC CONTRACTOR &
DEVELOPER

WIN 35, 36, 37 1592

547
M 2020
07430

16/10/2020 173858 Unilever IP Holdings
B.V.

POFTA DE VARA 30 1593

548
M 2020
07432

16/10/2020 173859 TERAPIA S.A. 5, 35 1593

549
M 2020
07437

16/10/2020 174274 S-K INSTRUMENTS &
SYSTEMS SRL

drool 25, 28, 35 1594

550
M 2020
07438

16/10/2020 173860 SC ADRIAN GRILL
FOOD SRL

ALL FOR SIX 43 1595

551
M 2020
07442

16/10/2020 174243 SPECIALITY COFFEE
SRL

LEVEL UP BY
SPECIALITY COFFEE

30, 35, 43 1595

552
M 2020
07447

16/10/2020 173861 APARTHOTEL
PROPERTIES SRL

APARTEL 35, 36, 43 1596

553
M 2020
07449

16/10/2020 173862 S.C. PRODAL 94
S.R.L.

CARPATINA SPIRIT
TÂNĂR

5, 16, 32,
35, 37, 39,
40

1596

554
M 2020
07450

16/10/2020 173863 S.C. PRODAL 94
S.R.L.

carpatina SPIRIT
TÂNĂR

5, 16, 32,
35, 37, 39,
40

1597

555
M 2020
07454

22/10/2020 173578 WORM SRL HEXMAN 6 1597

556
M 2020
07456

16/10/2020 173864 TOP MED OZON
S.R.L.

medOzon 44 1598

557
M 2020
07458

16/10/2020 173581 INDEPENDENT OIL
TOOLS SRL

IOT-Core 37 1598

558
M 2020
07471

22/10/2020 173865 SIMONA CROITORU Fat Cat... 30, 35, 43 1598

559
M 2020
07474

18/10/2020 173613 ELITE TEAM
SECURITY SRL

ELITE TEAM
SECURITY PAZĂ ȘI
PROTECȚIE

38, 45 1599
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560
M 2020
07475

19/10/2020 173997 ALIN MARIAN MUSAT Casa Glod 43 1600

561
M 2020
07479

19/10/2020 174321 MIHAELA
DUMITRAȘCU

iSmile 3, 35 1600

562
M 2020
07480

19/10/2020 173640 KOLLO SZABOLCS utilup 35, 37, 42 1601

563
M 2020
07482

19/10/2020 174393 AFLOFARM ROMANIA
SRL

NeoMagni anti-
epuizare! Revii la viaţă!
Revii în joc!

5, 35 1601

564
M 2020
07484

19/10/2020 173866 PRISUM
INTERNATIONAL
TRADING CO SRL

Inspirat de natura. 5, 35 1602

565
M 2020
07485

19/10/2020 174286 CBC HOLDING AG CORD BLOOD
CENTER

44 1604

566
M 2020
07487

19/10/2020 173867 ISTOAN DENT S.R.L. T Centrul de
Implantologie
TRANSILVANIA
Reţeaua de medicină
dentară

44 1604

567
M 2020
07489

19/10/2020 173868 IT GRUP SRL wevo 9, 37, 42 1605

568
M 2020
07490

19/10/2020 173869 ERFELLO STORE
SRL

ERFELLO 3, 18, 25,
35

1616

569
M 2020
07491

19/10/2020 173870 DAN RAZVAN PLUMB BESTINFORM 35, 38, 41,
42

1617

570
M 2020
07493

19/10/2020 173871 PREMIERE HOME
CONSTRUCT SRL

ENKA RESIDENCE 35, 36 1618

571
M 2020
07496

19/10/2020 173872 SC PARTENERII
SENOL 61 SRL

BOMB Döner Kebap 43 1618

572
M 2020
07498

28/10/2020 173873 SC ROMSTAL IMPEX
SRL

VILLETTA 9, 11, 19,
31, 35, 37,
39

1618

573
M 2020
07503

19/10/2020 174221 MARK TOTAL
CLEANING
SOLUTIONS SRL

L'ARTIGIANO DEL
GUSTO

30, 35, 39,
43

1631

574
M 2020
07505

19/10/2020 173874 SC HERBAGETICA
SRL

Extracte Standardizate
HERBAGETICA
MAGNEZEN calm
STRES CALM
Rhodiola rosea 8 B-
uri naturale Magneziu
marin +3 adaptogeni

5, 35 1632

575
M 2020
07508

19/10/2020 173875 BOGDAN IVAN Trepo 12, 18, 20,
28

1632

576
M 2020
07518

20/10/2020 173876 ASOCIATIA PRESA
BUNA

Ercis FM 38 1639

577
M 2020
07519

20/10/2020 174097 CIPRIAN MARCU MULTIDOM 6, 17, 19,
35, 37, 42

1639

578
M 2020
07520

20/10/2020 174098 CIPRIAN MARCU MULTIDOM -
ACOPERIM TOATE
PLANURILE TALE

6, 17, 19,
35, 37, 42

1642
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579
M 2020
07522

20/10/2020 174030 TECĂU ANDREI
ALEXANDRU

tekafe 30, 35, 43 1645

580
M 2020
07525

20/10/2020 174078 BREDENT MEDICAL
ROMANIA SRL

bredent group
România

10, 44 1646

581
M 2020
07528

20/10/2020 174210 OVIDANMARC S.R.L. AutoStark 35 1646

582
M 2020
07539

20/10/2020 173579 DENKA DOORS SRL DENKA DOORS 6, 22, 37 1647

583
M 2020
07541

20/10/2020 173662 PREMIUM
DISTRIBUTION
HORECA SRL

Hedonia 29, 35 1647

584
M 2020
07542

20/10/2020 173877 TEHMIN-BRASOV
SRL

T TEHMIN BRASOV 9 1648

585
M 2020
07546

21/10/2020 173612 MONICA - GABRIELA
RADU - MIRICA

BarTraining 4U 41 1648

586
M 2020
07547

21/10/2020 173878 CORNEL-DAN SABOU QANON 16 1649

587
M 2020
07550

21/10/2020 173879 NO SUGAR SHOP
SRL

NOCarb 30 1649

588
M 2020
07551

21/10/2020 174390 SABIPLAST SRL SABIPLAST 20, 21, 35 1649

589
M 2020
07553

21/10/2020 173603 FIVE CONTINENTS
TRADING COMPANY
1993 SRL

CUBUŞOR 29, 35 1650

590
M 2020
07554

21/10/2020 173880 SILVIU-BOGDAN
TURCU

Energia Universului 16, 35, 41,
42

1651

591
M 2020
07556

22/10/2020 174187 CLAUDIU-GEORGE
LAZĂR
DANIELA-EMILIA
LAZĂR

UR UPHILL
RESIDENCE

39, 43 1651

592
M 2020
07559

21/10/2020 173688 VIRAL MEDICAL
MARKETING S.R.L.

VIRAL 35, 42 1653

593
M 2020
07560

21/10/2020 174106 REWE ROMÂNIA SRL 29, 30, 31,
32, 33, 35

1653

594
M 2020
07561

21/10/2020 174107 REWE ROMÂNIA SRL HANUL BOIERESC 29 1657

595
M 2020
07562

21/10/2020 174108 REWE ROMÂNIA SRL HANUL BOIERESC 29, 30, 31,
32, 33, 35

1658

596
M 2020
07563

21/10/2020 174109 REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC 29 1662

597
M 2020
07564

21/10/2020 174110 REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC 29, 30, 31 1662

598
M 2020
07565

21/10/2020 174111 REWE ROMANIA SRL 29, 30, 31,
32, 33, 35

1664

599
M 2020
07566

21/10/2020 174112 REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC 29 1668

600
M 2020
07567

21/10/2020 174358 WHITE LAKE
Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

CARPATINA 29, 30 1668



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1941

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

601
M 2020
07568

21/10/2020 174113 REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC 29, 30, 32 1669

602
M 2020
07574

21/10/2020 174316 BELAGRO
DEVELOPMENT SRL

Liziera de Lac. Casa
ta. Lângă Bucureşti.

19, 37 1670

603
M 2020
07580

21/10/2020 173689 SC MPD SERVICES
SRL

MOURALS 11, 16, 27,
35

1670

604
M 2020
07584

21/10/2020 173545 LEONARD
GEORGESCU

ESHO CASE LA
CHEIE

20, 24, 35,
37, 42

1671

605
M 2020
07592

22/10/2020 173690 TERAPIA S.A FORTIFIKAT MAXX
PROTEKT

5, 35 1672

606
M 2020
07593

22/10/2020 173691 TERAPIA SA 5, 35 1673

607
M 2020
07594

22/10/2020 173658 BFC HIGHEST
CONSULTING SRL

PLOO-N GURA 29, 35 1674

608
M 2020
07595

22/10/2020 174185 DOCTOR SWISS SRL Doctor SWISS 3, 5, 9, 10,
11, 21, 42

1676

609
M 2020
07596

22/10/2020 173657 SC. DELTA GAS COV
SRL

AMBAR HOTEL 43 1677

610
M 2020
07600

22/10/2020 174083 CLINICSMED CME
SRL

NATUR NATAL 44 1677

611
M 2020
07604

22/10/2020 173580 SEBASTIAN ADRIAN
INDRIES

ION 33 1678

612
M 2020
07605

22/10/2020 173693 CORPUL
EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI
CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA

#rezilient 35, 36, 41 1678

613
M 2020
07606

22/10/2020 173694 CORPUL
EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI
CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA

#rezilient 35, 36, 41 1679

614
M 2020
07608

22/10/2020 174127 ROMAQUA GROUP
SA

Zmeurică Băutură
răcoritoare
carbogazoasă cu suc
de zmeură Zmeurică
Carbonated soft drink
with raspberry juice

32, 35, 39 1679

615
M 2020
07609

22/10/2020 174126 ROMAQUA GROUP
SA

Lămâița BĂUTURĂ
RĂCORITOARE
CARBOGAZOASĂ CU
SUC DE LĂMÂIE ȘI
PORTOCALE Lămâița
CARBONATED SOFT
DRINK WITH LEMON
AND ORANGE JUICE

32, 35, 39 1681

616
M 2020
07610

22/10/2020 173695 CAKES BY MAMI
GETA SRL

PRIVATE BAKING by
Anca

30, 43 1682
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617
M 2020
07612

22/10/2020 174256 S.C. LEIA BUSINESS
SOCIETATE CU
RASPUNDERE
LIMITATA

abundenta.org 35, 41 1683

618
M 2020
07613

22/10/2020 173551 REAL EXPERT
ADVERTISING S.R.L.

ROKE 20 1685

619
M 2020
07614

22/10/2020 174132 CASA MIRCEA +
MIHAI SRL

Casa cu Flori Îngrijire
Bătrăni 2015

43 1685

620
M 2020
07615

22/10/2020 173696 BIANDRE KRI
CONSTRUCT SRL

KUIB 36, 37 1686

621
M 2020
07621

22/10/2020 174270 LADISLAU-IOSIF
POKA

Poka 5, 10 1686

622
M 2020
07622

09/11/2020 173697 RADU CIOCARLAN nixin 2 1687

623
M 2020
07624

22/10/2020 174139 SC CUPPYVET YAZ
SRL

CUPPYVET 44 1687

624
M 2020
07625

23/10/2020 174156 INOX SA MASTI ROMANESTI 10 1687

625
M 2020
07628

23/10/2020 174023 CLAUDIU-OVIDIU
OBREJA

NERV 9 1688

626
M 2020
07631

23/10/2020 173583 CROWN FASHION
INTERNATIONAL SRL

SHARDORAY 3, 14, 18,
24, 25, 27,
35

1688

627
M 2020
07632

23/10/2020 174161 OLIMP COMPANY
SRL

Jasmin 29, 30, 31,
35, 39

1691

628
M 2020
07633

23/10/2020 174348 THE GRACE ROSES
SRL

THE GRACE ROSES 26, 31, 35,
41, 44

1691

629
M 2020
07634

23/10/2020 173706 STELAS
CONSULTING SRL

STELAS 3, 7, 8, 9,
11, 20, 35,
40

1692

630
M 2020
07636

23/10/2020 173707 CISCO
TECHNOLOGY INC

CISCO DNA 9, 42 1693

631
M 2020
07637

23/10/2020 174166 ORIZONT BUSINESS
INTELLIGENCE SRL

ZENOS 9, 35, 41,
42

1695

632
M 2020
07638

23/10/2020 174183 RALUCA-IOANA
VORNICEL
ANA DUMITRESCU

MOVEMENT STUDIO 41 1698

633
M 2020
07645

23/10/2020 173708 SLAVI GHEORGHIEV DERMACORT SLAVIA
PHARM

5 1699

634
M 2020
07646

23/10/2020 173709 SLAVI GHEORGHIEV CALMO-CARB SLAVIA
PHARM

5 1699

635
M 2020
07647

23/10/2020 173568 AGIL CURIER S.R.L. Agil Curier 16, 18, 35,
38, 39, 41

1700

636
M 2020
07648

23/10/2020 173710 SLAVI GHEORGHIEV KETODERM SLAVIA
PHARM

5 1701

637
M 2020
07649

23/10/2020 173711 SLAVI GHEORGHIEV TROXSAL SLAVIA
PHARM

5 1701

638
M 2020
07650

23/10/2020 173712 SLAVI GHEORGHIEV ASPAVIT SLAVIA
PHARM

5 1702
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639
M 2020
07651

23/10/2020 173713 SLAVI GHEORGHIEV CAPSALGIN SLAVIA
PHARM

3 1702

640
M 2020
07652

23/10/2020 174165 HIGHERSELF SRL Higher Self 44 1703

641
M 2020
07653

23/10/2020 174271 CALIN COMPANY
JUNIOR SRL

ghemotoc ro 18, 20, 25,
28, 35, 41

1703

642
M 2020
07655

23/10/2020 173714 SLAVI GHEORGHIEV 01 HEPAVEN slavia
pharm

3 1706

643
M 2020
07656

23/10/2020 174216 KEMCRISTAL S.R.L. KEMFERAL 1 1707

644
M 2020
07657

23/10/2020 173715 SLAVI GHEORGHIEV Scobusal slavia pharm 5 1707

645
M 2020
07658

23/10/2020 173716 SLAVI GHEORGHIEV Diclosal slavia pharm 5 1708

646
M 2020
07659

23/10/2020 174218 FAGIA S.R.L. FAGIA 19, 20, 22,
31, 39, 40,
41, 43

1708

647
M 2020
07660

23/10/2020 174168 OCTOPUS INC SRL Benice 10 1709

648
M 2020
07661

23/10/2020 173717 CONSTANTIN-
CIPRIAN DABIJA

R REGALLIA 16, 30, 32,
35, 39, 41,
42, 43

1710

649
M 2020
07663

23/10/2020 174169 OCTOPUS INC SRL RUNDONG 7 1714

650
M 2020
07666

23/10/2020 174170 OCTOPUS INC SRL VGR NAVIGATOR 8 1715

651
M 2020
07667

23/10/2020 173590 BELLES MARKS LTD Răsărit din natură,
desăvârșit cu pasiune

33, 35, 43 1716

652
M 2020
07670

24/10/2020 173718 MI VIDIS VIDIS all about eye
care

44 1716

653
M 2020
07675

26/10/2020 174280 SC PAMBAC SA Pambac 30 1717

654
M 2020
07676

26/10/2020 173719 ADRIANA
SCORȚEANU

BEZELEFĂNȚICA
ROZI

30, 35 1717

655
M 2020
07677

26/10/2020 173720 ADRIANA
SCORȚEANU

BEZELEFĂNȚELE 30, 35 1718

656
M 2020
07678

26/10/2020 173721 ZEN PROTECTION
SECURITY (ZPS) SRL

ZEN PROTECTION
SECURITY ZPS

45 1718

657
M 2020
07679

03/11/2020 173722 CONDURACHE
G.MARIAN SERGIU
INTREPRIDERE
FAMILIALA

Dulce Regal 30 1719

658
M 2020
07682

26/10/2020 174333 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

BARĂ LA BARĂ 35, 38, 41 1719

659
M 2020
07686

26/10/2020 173984 JUDIT KURUCZ Judit 44 1720

660
M 2020
07687

26/10/2020 174037 PROBIO ECO
EXPERT SRL

LABORATOARELE
PRO BIO

44 1721



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

1944

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

661
M 2020
07688

26/10/2020 173723 CÂSU A MIHAI -
MEDIC SPECIALIST
PSIHIATRIE

MIND RESET 44 1721

662
M 2020
07692

26/10/2020 174190 DOCLINK SRL HeyMedica 9, 35, 38,
41, 42, 44

1722

663
M 2020
07694

26/10/2020 173724 S.C. GENIUS
NUTRITION SRL

LIVONAC 750 5 1722

664
M 2020
07696

26/10/2020 173725 S.C. GENIUS
NUTRITION SRL

VEINOX 5 1723

665
M 2020
07697

26/10/2020 174157 CONTEGO
INVESTMENT GROUP
SRL

SMASH 32 1723

666
M 2020
07700

26/10/2020 174164 SC BURSA DE
TRACTARI SRL

BURSA DE TRACTĂRI 35, 39, 42 1723

667
M 2020
07703

26/10/2020 174303 PETRICĂ-GABRIEL
FRĂSINEANU

BRUMMA 35, 36 1724

668
M 2020
07706

26/10/2020 174091 BLUESET IMPEX SRL arome şi Delicii 29, 30, 31,
32

1727

669
M 2020
07708

26/10/2020 174092 BLUESET IMPEX SRL după rețeta bunicii 29, 30, 31,
32

1728

670
M 2020
07714

26/10/2020 173727 OVIDIUS MERCADO
SRL

GENERAȚII 33 1729

671
M 2020
07716

26/10/2020 173728 COMBINATUL DE
INGRASAMINTE
CHIMICE SRL

TERRAM 1 1729

672
M 2020
07717

26/10/2020 173729 COMBINATUL DE
INGRASAMINTE
CHIMICE SRL

NUTRIFOLIUM 1 1730

673
M 2020
07724

27/10/2020 173730 DANCO TRADE
FACILITY S.R.L.

Pandy Toys 28, 35 1730

674
M 2020
07725

27/10/2020 174070 MINISTERUL
ECONOMIEI,
ENERGIEI ȘI
MEDIULUI DE
AFACERI

Casa Turismului
Românesc

35, 41 1730

675
M 2020
07729

27/10/2020 173731 MEDIPLUS EXIM SRL Dr. Hart EnteroSafe 5, 35 1731

676
M 2020
07733

27/10/2020 173732 WOODY PRODUCTS
& SERVICES SRL

WOODY 6, 19, 20,
35, 37, 40

1731

677
M 2020
07734

27/10/2020 174391 GRADINA URBANA
CONCEPT S.R.L.

GRĂDINA URBANĂ 31, 35, 41,
43, 44

1732

678
M 2020
07735

27/10/2020 174392 GRADINA URBANA
CONCEPT S.R.L.

GRADINA URBANA
CONCEPT

31, 35, 41,
43, 44

1734

679
M 2020
07742

27/10/2020 174061 RONIC GENERAL
SERVICES SRL

EMPATH 16, 25, 35,
40

1735

680
M 2020
07746

27/10/2020 173733 S.C. LONG FOOD
LIFE S.R.L.

Dr. Cătină 32 1736

681
M 2020
07748

27/10/2020 173734 LAROPHARM SRL BUBULIN 3 1736
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682
M 2020
07751

27/10/2020 173735 CABINET INDIVIDUAL
GABRIEL ALBU

Albu Legal 45 1737

683
M 2020
07752

27/10/2020 173736 CABINET INDIVIDUAL
GABRIEL ALBU

45 1737

684
M 2020
07753

27/10/2020 173737 CABINET INDIVIDUAL
GABRIEL ALBU

ALBU LEGAL 45 1737

685
M 2020
07754

27/10/2020 173576 DAMILA SRL 9 Coline 29, 30, 32,
33

1738

686
M 2020
07756

27/10/2020 174320 MC SMART CENTER Money STUDIO 35, 38, 41,
42, 45

1739

687
M 2020
07757

27/10/2020 174217 KTB PROMOTION
S.R.L.

GOOD OLD DAYS-
G.O.D.

25 1740

688
M 2020
07763

27/10/2020 174241 ORIGINAL DEALS RO
S.R.L.

ORIGINAL DEALS 9, 11, 21,
28

1740

689
M 2020
07769

28/10/2020 173738 ROMCONSULTING
INTERNATIONAL SRL

NOVOS Home New
Home

36, 43 1741

690
M 2020
07770

28/10/2020 173739 AUTO AS
INTERNATIONAL SRL

AUTO AS
INTERNATIONAL

37 1741

691
M 2020
07773

28/10/2020 173740 ANDREEA-
GEORGIANA DIANU

Domnișoara Prăjiturică 30, 35 1741

692
M 2020
07778

28/10/2020 174288 Î.I. GEAMĂN ANCA ANIMAȚIE ÎN
DELEGAȚIE by BOO!
Party

28, 41 1743

693
M 2020
07781

28/10/2020 173982 STANDARD HOUSE
S.R.L.

A.I.T.I. AGENŢIE
IMOBILIARĂ

36 1745

694
M 2020
07782

28/10/2020 173741 CODIN-BOGDAN
MATICIUC

CODIN MATICIUC 25, 35, 41 1745

695
M 2020
07783

28/10/2020 173742 SANO VITA SRL Fa bine. Binele revine 29, 30, 35,
41

1746

696
M 2020
07786

28/10/2020 174191 BIO EURO MESES
SRL

BIO EURO MESEŞ 29, 31, 35 1747

697
M 2020
07787

28/10/2020 174192 BIO EURO MESES
SRL

Rania Apartments 43 1747

698
M 2020
07791

28/10/2020 174212 A.A.R.D. C.A.R.
UNIREA TECUCI

A.A.R.D. 36, 45 1748

699
M 2020
07792

28/10/2020 173957 S.C. CT CLINIC S.R.L. CT CLINIC PET-CT 35, 36, 38,
42, 43, 44

1748

700
M 2020
07794

28/10/2020 174211 A.A.R.D. C.A.R.
UNIREA TECUCI

A.A.R.D.-C.A.R. 36, 45 1751

701
M 2020
07799

28/10/2020 174175 GEORGE-BOGDAN
NEGARĂ

SAILBOAT HUNTER 35, 37, 38,
41

1751

702
M 2020
07801

28/10/2020 174403 INNOVATIVE
TRADING CENTER
SRL

awwaline 8, 11, 16,
20, 21, 25,
28, 35

1753

703
M 2020
07804

02/11/2020 174252 RICOMED SRL RI-MED 10 1763

704
M 2020
07805

02/11/2020 174253 RICOMED SRL RICOMED 10, 35 1764

705
M 2020
07808

29/10/2020 174397 SC. LAUMAR
CONSULTING SRL.

JIH 10, 35 1767
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706
M 2020
07811

29/10/2020 173743 IULIAN ROB MONARCHY 41 1768

707
M 2020
07812

29/10/2020 173585 MOVE EXPERT
SERVICES SRL

GOTRANS Înaintam în
digital

9, 35, 42 1768

708
M 2020
07813

29/10/2020 173744 NICOLAE-VALENTIN
STOI

HELVE More than
business

12 1769

709
M 2020
07814

29/10/2020 173745 NARCISA-ANAMARIA
BONA

NN NALIV NETWORK 35, 45 1769

710
M 2020
07815

12/11/2020 173881 ALPHA & OMEGA
INTERMEDIAR
CONSTRUCT S.R.L.

office self car wash
24/7

7, 37 1770

711
M 2020
07857

30/10/2020 174311 RIGS & TRICKS SRL Micromania 41 1770

712
M 2020
07858

30/10/2020 174402 AIM HR
OUTSOURCING SRL

aim hr outsourcing
PURPOSEFULLY
RELIABLE

35, 37, 41,
42, 45

1770

713
M 2020
07859

30/10/2020 174266 ALIN-CONSTANTIN
ANGHEL
MARIANA PORST

Presto 9, 35, 39,
43

1771

714
M 2020
07862

30/10/2020 173571 NILBIDI TRANS SHINE 3, 5, 9, 11,
21

1772

715
M 2020
07863

30/10/2020 173596 ANDREEA-MARIA
ORNEA

IQ Economy Club
Priceless

41 1773

716
M 2020
07867

30/10/2020 173882 HAMAT IMPEX SRL HAMAT 6, 19, 24,
35

1773

717
M 2020
07868

30/10/2020 173883 DADUANDU
COSMETICS SRL

Just Blvck Coffee 35 1774

718
M 2020
07871

30/10/2020 174324 ONLINE SHOP SV
S.R.L.

ELDEPO 7, 9, 11,
17, 20

1774

719
M 2020
07872

30/10/2020 174325 INGRID-KAROLA
POKA

BalleTonic 41 1775

720
M 2020
07873

30/10/2020 174267 ALIN-CONSTANTIN
ANGHEL
MARIANA PORST

PRESTO - Mai mult
decat pizza!

43 1776

721
M 2020
07876

30/10/2020 174268 ALIN-CONSTANTIN
ANGHEL
MARIANA PORST

salad Factory 43 1776

722
M 2020
07877

30/10/2020 173884 COMPIEST ANVICO
SRL

Raisa Mo 9, 41 1777

723
M 2020
07879

30/10/2020 173885 S.C. PARADIS
MOLDOVA S.R.L.

PARADIS
JEWELLERY

8, 14, 21,
35

1777

724
M 2020
07881

04/11/2020 173886 MARBO SMART
TESTING S.R.L.

NOOB 44 1779

725
M 2020
07886

01/11/2020 173887 MARIUS CĂTĂLIN
TUTU

Noemi 29, 30 1779

726
M 2020
07888

01/11/2020 173888 IOAN-LUCIAN GROZA muior 25, 41 1779

727
M 2020
07894

02/11/2020 174093 MARIA ZANFIR Casa Natura 29, 35 1780
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728
M 2020
07895

02/11/2020 174350 EXTE TRADING SRL EXTE 35 1780

729
M 2020
07896

02/11/2020 174322 GLORIOUS LIGHTING
S.R.L.

GLORIOUS KID 10 1781

730
M 2020
07897

02/11/2020 174298 HOLLEMAN AGRO
PROD SRL

NutriSpor 31 1781

731
M 2020
07900

02/11/2020 174149 OPTIVITA SRL Optivita VITALIS
CENTRUM

44 1782

732
M 2020
07901

02/11/2020 173889 JUSTIN OVIDIU
PARASCHIV

Puiul de odinioară 29 1782

733
M 2020
07902

02/11/2020 173890 COMPANIA
NATIONALA POSTA
ROMANA SA

POȘTA ROMÂNĂ
VERDE RO

39 1782

734
M 2020
07905

02/11/2020 173891 SC IDM CO SRL IDM Tour 39 1783

735
M 2020
07910

02/11/2020 173892 PARMA SANITEX SRL PARMA SANITARY 11, 35 1783

736
M 2020
07912

02/11/2020 173670 Better Collective A/S PARIURIX 28, 35, 41 1783

737
M 2020
07913

02/11/2020 174186 MIHAI ANDREI
COMAN

2HOME 3, 35 1784

738
M 2020
07914

02/11/2020 173893 NATURALIS SRL Benesio Probiofort 5, 16, 35,
41, 42, 44

1784

739
M 2020
07915

02/11/2020 173894 SC LIBRIS SRL LIBRIS WE KNOW
BOOKS

16, 35, 41 1791

740
M 2020
07918

02/11/2020 173895 GABRIEL EUSEBIU
PĂNOIU

HOTEL CONCORDIA
VECHE FONDAT 1852

43 1793

741
M 2020
07923

03/11/2020 173896 SC MENS MENTIS
SRL

MOMENTUM 28 1793

742
M 2020
07924

03/11/2020 173587 MIR BAGAJE SHOP
SRL

eushop 35 1794

743
M 2020
07925

03/11/2020 173897 MIR BAGAJE SHOP
SRL

KLEPT 8, 9, 12,
18, 20, 21,
22, 25, 28,
35

1794

744
M 2020
07926

03/11/2020 173898 COLEMAN AVANT
SRL

OUTLAW GEAR 28 1794

745
M 2020
07927

03/11/2020 174323 STARNET WORLD
CONNECT S.R.L.

Fallen Angel 25 1795

746
M 2020
07931

04/11/2020 173899 GEORGEL DORINEL
BALSANU
IONUT PETCU

EMPO 2, 9, 35, 42 1795

747
M 2020
07936

03/11/2020 173540 IMPACT
DEVELOPER&CONTRACTOR
SA

Ansamblul Castanilor 35, 36, 37 1796

748
M 2020
07946

03/11/2020 173900 KONCERN ZA
PROIZVODNJU
I PROMET
KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI
A.D. POZAREVAC

Bambi Foods Plazmino 30 1796
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749
M 2020
07947

03/11/2020 173901 KONCERN ZA
PROIZVODNJU
I PROMET
KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI
A.D. POZAREVAC

Bambi Foods Nonino 30 1797

750
M 2020
07949

03/11/2020 173902 KONCERN ZA
PROIZVODNJU
I PROMET
KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI
A.D. POZAREVAC

1967 bambi FOODS
lanino

30 1797

751
M 2020
07951

03/11/2020 173903 PODGORIA OVIDIU
SRL

DOMENIILE OVIDIU
MMXVII

33 1798

752
M 2020
07960

04/11/2020 173632 S.C SUPERMEDICAL
S.R.L

SUPERMEDICAL for a
healthy tomorrow

9, 10, 35,
37, 42, 44

1798

753
M 2020
07962

04/11/2020 173981 JOHANDAV S.R.L JOHANDAV 39 1799

754
M 2020
07963

04/11/2020 173904 S.C. STUDIO 47 MS
S.R.L.

HIT ME! 38, 41 1800

755
M 2020
07964

04/11/2020 173905 S.C. D.A.I.R.
COMEXIM 2000 S.R.L.

Ciao Gino 7, 29, 30,
35, 43

1800

756
M 2020
07965

04/11/2020 173906 DENIS CATALIN
CIUREA

Flytec 9, 11 1801

757
M 2020
07967

04/11/2020 174119 LIDIA STOICA PEDAGOGIE
NUMEROLOGICA
ZENNY BY STOICA
LIDIA

45 1808

758
M 2020
07968

04/11/2020 174036 FUNDAȚIA
UMANISTĂ DR.
MIOARA MINCU

LICEUL TEORETIC Dr.
MIOARA MINCU

41 1809

759
M 2020
07969

04/11/2020 174039 FUNDATIA UMANISTA
DR. MIOARA MINCU

SCOALA
POSTLICEALA
SANITARA CAROL
DAVILA EDUCATIE
pentru SANATATE

41 1809

760
M 2020
07972

04/11/2020 173907 SC OBLIO COM SRL Oblio 16, 35 1810

761
M 2020
07973

04/11/2020 174294 INDICO LINE SRL QNODI 21, 22, 24 1811

762
M 2020
07974

04/11/2020 173908 DENIS CATALIN
CIUREA

Dittom 9 1812

763
M 2020
07975

04/11/2020 174228 EQUILOR HOLDING
LIMITED

S 9, 16, 35,
36, 38, 42

1817

764
M 2020
07976

04/11/2020 174229 EQUILOR HOLDING
LIMITED

STANLEYBET 9, 16, 36,
38, 41

1818

765
M 2020
07977

04/11/2020 174230 EQUILOR HOLDING
LIMITED

Stanleybet 9, 16, 35,
36, 38, 42

1818

766
M 2020
07979

04/11/2020 173909 MG TEC INDUSTRY
SRL

zen 16 1818
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767
M 2020
07981

04/11/2020 174347 BIOMAX HOLDINGS
PTE LTD

BIOMAX 1, 7, 40 1819

768
M 2020
07983

04/11/2020 173910 RADU-EMIL
GHERASIM

TreeHouse 41, 43 1819

769
M 2020
07986

04/11/2020 173911 LANDMARK
MANAGEMENT SRL

EURODATAPARK 42 1820

770
M 2020
07989

05/11/2020 173552 S.C. VATRA PAN
S.R.L.

VATRA PAN 30, 35, 43 1820

771
M 2020
07990

05/11/2020 174334 EDITURA HARGITA
NÉPE

SZÉKELY konyha és
kert

16, 35, 41 1821

772
M 2020
07993

05/11/2020 173979 S.C. ERICA CEROM
S.R.L.

ERICA CERAMICA 19, 35 1822

773
M 2020
07995

05/11/2020 174304 ION-CRISTIAN
PANDEL

memex Salut! Ai un
pachet!

39 1822

774
M 2020
07997

05/11/2020 174133 EXCLUSIVE SOUND
DJ SRL

ESD EVENT SOUND
DJ

41 1823

775
M 2020
07999

05/11/2020 174317 DENIS CATALIN
CIUREA

Dr Denis 44 1823

776
M 2020
08043

06/11/2020 173912 Carrefour Romania SA FOOD STOP 29, 30, 32,
35, 39, 43

1824

777
M 2020
08044

06/11/2020 173913 MIHAIL-DAN
GRIGORE

hillden LODGE &
RESTAURANT

35, 43 1827

778
M 2020
08070

09/11/2020 174254 ASOCIAȚIA "MAI
MULT VERDE"

MaiMultVerde
CONTEAZĂ CE
INSPIRI

41, 42, 44,
45

1828

779
M 2020
08071

09/11/2020 174255 ASOCIAȚIA "MAI
MULT VERDE"

#MaiMultVerde 41, 42, 44,
45

1829

780
M 2020
08076

09/11/2020 173914 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

AVOCATUL
DUMNEAVOASTRĂ

35, 38, 41 1829

781
M 2020
08077

09/11/2020 173569 CAFENEA VIBES SRL avoca seriously yummy 29, 30, 32,
43

1837

782
M 2020
08078

09/11/2020 173915 OPTIC PARTNER SRL Safe Blue 9 1837

783
M 2020
08082

09/11/2020 173916 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

UN DOCTOR
PENTRU
DUMNEAVOSTRĂ

35, 38, 41 1838

784
M 2020
08083

09/11/2020 173917 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

LA UN PAS DE
ROMÂNIA

35, 38, 41 1846

785
M 2020
08084

09/11/2020 173918 S.C. VECTOR DIRECT
S.R.L.

CLUJANA POINT 36 1854

786
M 2020
08087

09/11/2020 174065 OTILIA BRUMA OTILIA BILIONERA 25, 35, 41 1854

787
M 2020
08088

09/11/2020 173919 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

GENERAȚIA
URMĂTOARE

35, 38, 41 1856

788
M 2020
08089

09/11/2020 174063 OTILIA BRUMA OTILIA 25, 35, 41 1864
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789
M 2020
08090

09/11/2020 174289 FURNIZORUL MEU
SRL

ZOXA 7, 9, 12,
17, 19, 35,
45

1865

790
M 2020
08095

09/11/2020 174089 MIHAELA MOLDOVAN BRIGHT SO Glow EST
2019

3, 4, 35 1866

791
M 2020
08096

09/11/2020 173920 ROTTA NATURA SA Mai bine in fiecare zi 5, 30 1867

792
M 2020
08097

09/11/2020 173570 NILBIDI TRANS SRL BIOAQUA 3, 5 1868

793
M 2020
08098

09/11/2020 173644 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

neo designed for glo
Double Capsule

34 1868

794
M 2020
08127

10/11/2020 174115 MARIUS DUMITRU
NICULA

MARIO JOY 35, 41 1869

795
M 2020
08128

10/11/2020 174235 AMELAYAT SRL La Fala Fel AMY
Shaorma - Kebab

29, 43 1870

796
M 2020
08129

10/11/2020 173639 VIOREL-ALEXANDRU
NEAGU

Lavandaroma your
purple dream

3 1871

797
M 2020
08135

10/11/2020 174275 SELEX TRADING SRL RING 34 1871

798
M 2020
08136

10/11/2020 174278 SELEX TRADING SRL DOINA 34 1871

799
M 2020
08137

10/11/2020 174273 SELEX TRADING SRL TOMIS 34 1871

800
M 2020
08138

10/11/2020 174276 SELEX TRADING SRL TRIUMF 34 1872

801
M 2020
08139

10/11/2020 174283 SELEX TRADING SRL ATENEU 34 1872

802
M 2020
08163

11/11/2020 173921 CORPUL
EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI
CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA

#rezilient 35, 36, 41 1872

803
M 2020
08164

11/11/2020 173922 CORPUL
EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI
CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA

#rezilient 35, 36, 41 1873

804
M 2020
08168

11/11/2020 173923 PRO TELECOM
BUSINESS SRL

LOCALTRIP 35, 39, 42,
43

1873

805
M 2020
08169

11/11/2020 174220 IONUŢ-EDUARD
CÎRSTEA

stay negative 25 1874

806
M 2020
08170

11/11/2020 173924 SC ACCORD
ELECTRONICS SRL

euro cash 9, 36, 37,
41, 42

1874

807
M 2020
08174

11/11/2020 174299 ALINA CODRUȚA
PĂCURAR

SECRETIST 25, 35 1875

808
M 2020
08178

11/11/2020 173985 SC PREFERA FOODS
SA

PlanTuna 29 1875
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809
M 2020
08180

11/11/2020 173925 SC ELECTROSTIM
SRL

ELECTROSTIM 10, 41, 42,
44

1875

810
M 2020
08183

12/11/2020 173926 PAUL NICOLAU Conservăria Marea
Neagră Cooperativa
Pescarilor Năvodari

29 1876

811
M 2020
08185

12/11/2020 174160 S.C. PROBLAST
S.R.L.

PROBLAST 37, 40 1876

812
M 2020
08187

12/11/2020 174057 ECOM STORE S.R.L. AIRMONY 3, 11 1877

813
M 2020
08230

13/11/2020 173927 HELLO HOLIDAYS
SRL

ZEN GARDEN 41, 43, 44 1877

814
M 2020
08311

18/11/2020 173928 NUTRITIK
PERFORMANCE
S.R.L.

NUTRITIK
PERFORMANCE

5, 16, 18,
25, 30, 32,
35, 41, 44

1878

815
M 2020
08325

17/11/2020 173553 FOUR DECOR
INTERNATIONAL
S.R.L.

4DECOR 16, 27 1880

816
M 2020
08326

17/11/2020 174181 MATEI STEFAN
NEDEF

NOA 35, 36, 37 1880

817
M 2020
08327

17/11/2020 173929 MARIAN PETCU LILI D PROTECT 3, 5 1881

818
M 2020
08328

17/11/2020 174180 MATEI STEFAN
NEDEF

noa residence 35, 36, 37 1881

819
M 2020
08329

17/11/2020 173930 SHOPIKA SRL SHOPIKA 14, 25 1882

820
M 2020
08332

17/11/2020 174182 MATEI STEFAN
NEDEF

EAT SOCIETY 35, 43 1882

821
M 2020
08333

17/11/2020 174140 S.C. GLOBAL RETAIL
SERVICES S.R.L

NORD IMOB
EXCLUSIV PREȚUIM
ÎNCREDEREA TA

35, 36 1883

822
M 2020
08336

17/11/2020 174099 REMUS CIOBANU RC Remus Ciobanu
COMMITTED TO
SERVE

9, 16, 35,
41, 42

1884

823
M 2020
08337

17/11/2020 174203 TECHVENTURES
BANK SA

TECHVENTURES
BANK

36 1885

824
M 2020
08341

18/11/2020 173931 OANA-MARIA
STANILA

Atelierul cu fire. 23, 25, 26 1886

825
M 2020
08344

18/11/2020 173932 PROIECTURA OCTO
SRL,

Proiectura OCTO Parte
din proiectul tău

35, 37, 42 1887

826
M 2020
08346

18/11/2020 173933 LITEX LINE SRL Pearly Power
Professional

3 1888

827
M 2020
08348

18/11/2020 173934 ENCORSA HQ SRL encorsa SIMPLIFY
YOUR BUSINESS

9, 42 1890

828
M 2020
08390

19/11/2020 173619 ALEXANDRA-
ROZALIA MICU

She is Mom THE
COMMUNITY OF
SUCCESSFUL MOMS

35 1891

829
M 2020
08418

20/11/2020 173935 ADRIAN STÂNGĂ COVRIGELUL
CALD, CA INIMA
ARDEALULUI

30, 35 1892
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830
M 2020
08419

20/11/2020 173936 ADRIAN STÂNGĂ covrigelul plimbăreţ
CALD, CA INIMA
ARDEALULUI

30, 35 1892

831
M 2020
08421

20/11/2020 173937 ZENKA STORE SRL ZENKABEAT 9 1893

832
M 2020
08423

20/11/2020 173956 DIANA-ELENA
TURCU

MANGERIE 35, 43 1893

833
M 2020
08424

20/11/2020 173567 SC VAVIAN PHARMA
SRL

My Recharge 3, 5, 10 1893

834
M 2020
08425

20/11/2020 173938 A.G. RADIO HOLDING
SRL

Magic lite 9, 16, 35,
38, 41, 42,
45

1894

835
M 2020
08426

20/11/2020 173939 A.G. RADIO HOLDING
SRL

Magic party mix 9, 16, 35,
38, 41, 42,
45

1896

836
M 2020
08431

20/11/2020 173940 S.C. MAISON ALEX
S.R.L.

Maison Alex 30 1899

837
M 2020
08432

20/11/2020 174198 CEMACON muralis 19 1899

838
M 2020
08433

20/11/2020 174332 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

TROPIC BREEZE 34 1900

839
M 2020
08435

20/11/2020 174197 ORGANIC NUTRITION BIOSALE 35 1900

840
M 2020
08437

20/11/2020 173643 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

BERRY FROST 34 1901

841
M 2020
08438

20/11/2020 173941 S.C. DOMAINE
VINARTE S.R.L.

SIENNA TERASE
DANUBIENE MERLOT
PREMIUM OAK

33 1901

842
M 2020
08439

20/11/2020 173589 S.C. A M C S.R.L. Mr.Black 9 1902

843
M 2020
08441

20/11/2020 173942 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

one COTROCENI
PARK

35, 36, 37 1902

844
M 2020
08442

20/11/2020 173943 ROMATEC
PACKAGING SRL

CĂNĂRIȚA 29, 30, 32,
33

1902

845
M 2020
08443

20/11/2020 174281 SELEX TRADING SRL LITORAL 34 1903

846
M 2020
08444

20/11/2020 174272 SELEX TRADING SRL INTIM CLUB 34 1903

847
M 2020
08445

20/11/2020 174279 SELEX TRADING SRL NEPTUN 34 1903

848
M 2020
08446

20/11/2020 174282 SELEX TRADING SRL MATELOT 34 1903

849
M 2020
08545

25/11/2020 174339 MIHNEA
CRACIUNESCU
MARIA-ADA
CRACIUNESCU

MARVERN 3, 24, 25,
35

1904

850
M 2020
08697

02/12/2020 173944 NEW AKORD
SECURITY SRL

DEFENCE SHOP 45 1905
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851
M 2020
08803

07/12/2020 174300 ALINA CODRUȚA
PĂCURAR

SECRETIST 3, 14, 18,
24, 25, 35,
42

1906

852
M 2020
09136

17/12/2020 173609 GALEA SECURITY
SRL

Galea Security 35, 45 1906

853
M 2020
09279

21/12/2020 173605 MAGIC STAR
PROTECTION

MAGIC MSP
PROTECTION

45 1907

854
M 2021
01201

16/02/2021 174337 HITMAN SECURITY
SRL

HITMAN SECURITY 45 1907
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1954

Nr. marcă Nr. depozit pag.
(111) (210)

173529 M 2020 06448 1360
173530 M 2020 06446 1359
173531 M 2020 06445 1357
173532 M 2020 06267 1322
173533 M 2020 06208 1312
173534 M 2020 01467 1243
173535 M 2020 07020 1484
173536 M 2020 06825 1454
173537 M 2020 06661 1420
173538 M 2020 06561 1405
173539 M 2020 06440 1355
173540 M 2020 07936 1796
173541 M 2020 06332 1333
173542 M 2020 06247 1321
173543 M 2020 07140 1523
173544 M 2020 06790 1444
173545 M 2020 07584 1671
173546 M 2020 06928 1471
173547 M 2020 07058 1494
173548 M 2020 07059 1495
173549 M 2020 07345 1562
173550 M 2020 07390 1584
173551 M 2020 07613 1685
173552 M 2020 07989 1820
173553 M 2020 08325 1880
173554 M 2020 07178 1537
173555 M 2020 05374 1259
173556 M 2020 04906 1250
173557 M 2020 07186 1539
173558 M 2020 07395 1585
173559 M 2020 06527 1401
173560 M 2019 00561 1234
173561 M 2020 00204 1241
173562 M 2020 00206 1241
173563 M 2020 06354 1335
173564 M 2020 06451 1362
173565 M 2020 07088 1498
173566 M 2019 07097 1239
173567 M 2020 08424 1893
173568 M 2020 07647 1700
173569 M 2020 08077 1837
173570 M 2020 08097 1868
173571 M 2020 07862 1772

Nr. marcă Nr. depozit pag.
173572 M 2020 05208 1258
173573 M 2020 06901 1466
173574 M 2020 06233 1317
173575 M 2020 07245 1551
173576 M 2020 07754 1738
173577 M 2020 05625 1265
173578 M 2020 07454 1597
173579 M 2020 07539 1647
173580 M 2020 07604 1678
173581 M 2020 07458 1598
173582 M 2020 06414 1344
173583 M 2020 07631 1688
173584 M 2020 05125 1253
173585 M 2020 07812 1768
173586 M 2020 06097 1286
173587 M 2020 07924 1794
173588 M 2020 05159 1255
173589 M 2020 08439 1902
173590 M 2020 07667 1716
173591 M 2020 05552 1262
173592 M 2020 05119 1252
173593 M 2020 07177 1536
173594 M 2020 07012 1482
173595 M 2020 06140 1298
173596 M 2020 07863 1773
173597 M 2020 06914 1466
173598 M 2020 06539 1403
173599 M 2020 06686 1423
173600 M 2020 05437 1260
173601 M 2020 06427 1352
173602 M 2020 06741 1434
173603 M 2020 07553 1650
173604 M 2020 06365 1336
173605 M 2020 09279 1907
173607 M 2020 06513 1395
173608 M 2020 06512 1394
173609 M 2020 09136 1906
173610 M 2020 06558 1405
173611 M 2020 06557 1404
173612 M 2020 07546 1648
173613 M 2020 07474 1599
173614 M 2020 06634 1414
173615 M 2020 06635 1414

Nr. marcă Nr. depozit pag.
173616 M 2020 06586 1409
173617 M 2020 06511 1394
173618 M 2020 06422 1348
173619 M 2020 08390 1891
173620 M 2020 06452 1363
173621 M 2020 07142 1524
173622 M 2020 06947 1475
173623 M 2020 06530 1402
173624 M 2020 06444 1357
173625 M 2020 06240 1318
173626 M 2020 06241 1318
173627 M 2020 06153 1300
173628 M 2020 06449 1362
173629 M 2020 06138 1298
173630 M 2020 06433 1353
173631 M 2020 07132 1520
173632 M 2020 07960 1798
173633 M 2020 07269 1553
173634 M 2020 06956 1476
173635 M 2020 04900 1250
173636 M 2020 04928 1250
173637 M 2020 07050 1492
173638 M 2020 07049 1492
173639 M 2020 08129 1871
173640 M 2020 07480 1601
173641 M 2020 06056 1282
173642 M 2020 07279 1554
173643 M 2020 08437 1901
173644 M 2020 08098 1868
173645 M 2020 07010 1482
173646 M 2020 06784 1441
173647 M 2020 07016 1483
173648 M 2020 07015 1483
173649 M 2020 06815 1453
173650 M 2013 04828 1207
173651 M 2020 06310 1327
173652 M 2020 05979 1276
173653 M 2020 01954 1244
173654 M 2020 06424 1350
173655 M 2020 06462 1387
173656 M 2020 07176 1536
173657 M 2020 07596 1677
173658 M 2020 07594 1674



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea numărului de marca)

1955

Nr. marcă Nr. depozit pag.
173659 M 2020 06668 1422
173660 M 2020 06550 1404
173661 M 2020 06548 1404
173662 M 2020 07541 1647
173663 M 2020 06235 1318
173664 M 2020 06311 1327
173665 M 2020 06312 1328
173666 M 2020 04961 1251
173667 M 2020 05133 1254
173668 M 2020 05178 1256
173669 M 2020 05203 1257
173670 M 2020 07912 1783
173671 M 2020 06286 1324
173672 M 2019 07964 1240
173673 M 2020 05204 1258
173674 M 2020 05205 1258
173675 M 2020 05246 1259
173676 M 2020 05511 1262
173677 M 2020 05529 1262
173678 M 2020 05642 1266
173679 M 2020 05663 1266
173680 M 2020 05693 1266
173681 M 2020 05694 1268
173682 M 2020 05696 1269
173683 M 2020 05697 1270
173684 M 2020 05722 1271
173685 M 2020 05804 1273
173686 M 2020 05872 1273
173687 M 2020 05874 1274
173688 M 2020 07559 1653
173689 M 2020 07580 1670
173690 M 2020 07592 1672
173691 M 2020 07593 1673
173692 M 2017 01825 1229
173693 M 2020 07605 1678
173694 M 2020 07606 1679
173695 M 2020 07610 1682
173696 M 2020 07615 1686
173697 M 2020 07622 1687
173698 M 2020 05950 1275
173699 M 2020 06156 1300
173700 M 2020 06200 1306
173701 M 2020 06252 1321

Nr. marcă Nr. depozit pag.
173702 M 2020 06330 1332
173703 M 2020 06521 1396
173704 M 2020 06618 1413
173705 M 2020 06638 1415
173706 M 2020 07634 1692
173707 M 2020 07636 1693
173708 M 2020 07645 1699
173709 M 2020 07646 1699
173710 M 2020 07648 1701
173711 M 2020 07649 1701
173712 M 2020 07650 1702
173713 M 2020 07651 1702
173714 M 2020 07655 1706
173715 M 2020 07657 1707
173716 M 2020 07658 1708
173717 M 2020 07661 1710
173718 M 2020 07670 1716
173719 M 2020 07676 1717
173720 M 2020 07677 1718
173721 M 2020 07678 1718
173722 M 2020 07679 1719
173723 M 2020 07688 1721
173724 M 2020 07694 1722
173725 M 2020 07696 1723
173726 M 2020 06524 1399
173727 M 2020 07714 1729
173728 M 2020 07716 1729
173729 M 2020 07717 1730
173730 M 2020 07724 1730
173731 M 2020 07729 1731
173732 M 2020 07733 1731
173733 M 2020 07746 1736
173734 M 2020 07748 1736
173735 M 2020 07751 1737
173736 M 2020 07752 1737
173737 M 2020 07753 1737
173738 M 2020 07769 1741
173739 M 2020 07770 1741
173740 M 2020 07773 1741
173741 M 2020 07782 1745
173742 M 2020 07783 1746
173743 M 2020 07811 1768
173744 M 2020 07813 1769

Nr. marcă Nr. depozit pag.
173745 M 2020 07814 1769
173746 M 2020 06644 1418
173747 M 2020 06747 1436
173748 M 2020 06748 1436
173749 M 2020 06756 1438
173750 M 2020 06759 1439
173751 M 2020 06771 1440
173752 M 2020 06773 1440
173754 M 2020 06774 1440
173755 M 2020 05991 1276
173756 M 2020 06786 1442
173757 M 2020 06789 1443
173758 M 2020 06793 1446
173759 M 2020 06795 1447
173760 M 2020 06799 1448
173761 M 2020 06875 1459
173762 M 2020 06804 1449
173763 M 2020 06805 1450
173764 M 2020 06809 1450
173765 M 2020 06810 1451
173766 M 2020 06814 1452
173767 M 2020 06816 1454
173768 M 2020 06836 1455
173769 M 2020 06868 1458
173770 M 2020 06872 1458
173771 M 2020 06890 1462
173772 M 2020 06894 1463
173773 M 2020 06933 1472
173774 M 2020 06937 1474
173775 M 2020 06938 1474
173776 M 2020 06939 1475
173777 M 2020 06940 1475
173778 M 2020 06959 1477
173779 M 2020 06972 1478
173780 M 2020 06987 1480
173781 M 2011 05577 1205
173782 M 2020 06996 1481
173783 M 2020 07007 1482
173784 M 2020 07014 1483
173785 M 2020 07022 1486
173786 M 2020 07035 1488
173787 M 2020 07036 1489
173788 M 2020 07037 1489
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(în ordinea numărului de marca)

1956

Nr. marcă Nr. depozit pag.
173789 M 2020 07047 1491
173790 M 2020 07053 1492
173791 M 2020 07057 1492
173792 M 2020 07068 1496
173793 M 2020 07069 1496
173794 M 2020 07074 1496
173795 M 2020 07085 1497
173796 M 2020 07089 1499
173797 M 2020 07097 1500
173798 M 2020 07095 1499
173799 M 2020 07100 1501
173800 M 2020 07107 1502
173801 M 2020 07108 1503
173802 M 2020 07112 1505
173803 M 2020 07113 1506
173804 M 2020 07114 1507
173805 M 2020 07115 1508
173806 M 2020 07120 1509
173807 M 2020 07138 1522
173808 M 2020 07157 1526
173809 M 2020 07165 1526
173810 M 2020 07167 1531
173811 M 2020 07171 1535
173812 M 2020 07175 1535
173813 M 2020 07182 1537
173814 M 2020 07183 1538
173815 M 2020 07192 1540
173816 M 2020 07195 1540
173817 M 2020 07203 1542
173818 M 2020 07207 1543
173819 M 2020 07216 1544
173820 M 2020 07218 1544
173821 M 2020 07223 1546
173822 M 2020 07225 1546
173823 M 2020 07234 1547
173824 M 2020 07236 1548
173825 M 2020 07240 1549
173826 M 2020 07242 1549
173827 M 2020 07276 1553
173828 M 2020 07282 1554
173829 M 2020 07283 1555
173830 M 2020 07284 1555
173831 M 2020 07295 1557

Nr. marcă Nr. depozit pag.
173832 M 2020 07312 1557
173833 M 2020 07326 1558
173834 M 2020 07333 1559
173835 M 2020 07335 1559
173836 M 2020 07337 1560
173837 M 2020 07338 1560
173838 M 2020 07339 1560
173839 M 2020 07341 1561
173840 M 2020 07347 1563
173841 M 2020 07352 1563
173842 M 2020 07355 1565
173843 M 2020 07359 1565
173844 M 2020 07360 1566
173845 M 2020 07367 1574
173846 M 2020 07372 1574
173847 M 2020 07374 1575
173848 M 2020 07381 1581
173849 M 2020 07382 1581
173850 M 2020 07383 1582
173851 M 2020 07388 1583
173852 M 2020 07393 1584
173853 M 2020 07400 1586
173854 M 2020 07403 1587
173855 M 2020 07415 1589
173856 M 2020 07419 1590
173857 M 2020 07422 1591
173858 M 2020 07430 1593
173859 M 2020 07432 1593
173860 M 2020 07438 1595
173861 M 2020 07447 1596
173862 M 2020 07449 1596
173863 M 2020 07450 1597
173864 M 2020 07456 1598
173865 M 2020 07471 1598
173866 M 2020 07484 1602
173867 M 2020 07487 1604
173868 M 2020 07489 1605
173869 M 2020 07490 1616
173870 M 2020 07491 1617
173871 M 2020 07493 1618
173872 M 2020 07496 1618
173873 M 2020 07498 1618
173874 M 2020 07505 1632

Nr. marcă Nr. depozit pag.
173875 M 2020 07508 1632
173876 M 2020 07518 1639
173877 M 2020 07542 1648
173878 M 2020 07547 1649
173879 M 2020 07550 1649
173880 M 2020 07554 1651
173881 M 2020 07815 1770
173882 M 2020 07867 1773
173883 M 2020 07868 1774
173884 M 2020 07877 1777
173885 M 2020 07879 1777
173886 M 2020 07881 1779
173887 M 2020 07886 1779
173888 M 2020 07888 1779
173889 M 2020 07901 1782
173890 M 2020 07902 1782
173891 M 2020 07905 1783
173892 M 2020 07910 1783
173893 M 2020 07914 1784
173894 M 2020 07915 1791
173895 M 2020 07918 1793
173896 M 2020 07923 1793
173897 M 2020 07925 1794
173898 M 2020 07926 1794
173899 M 2020 07931 1795
173900 M 2020 07946 1796
173901 M 2020 07947 1797
173902 M 2020 07949 1797
173903 M 2020 07951 1798
173904 M 2020 07963 1800
173905 M 2020 07964 1800
173906 M 2020 07965 1801
173907 M 2020 07972 1810
173908 M 2020 07974 1812
173909 M 2020 07979 1818
173910 M 2020 07983 1819
173911 M 2020 07986 1820
173912 M 2020 08043 1824
173913 M 2020 08044 1827
173914 M 2020 08076 1829
173915 M 2020 08078 1837
173916 M 2020 08082 1838
173917 M 2020 08083 1846
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1957

Nr. marcă Nr. depozit pag.
173918 M 2020 08084 1854
173919 M 2020 08088 1856
173920 M 2020 08096 1867
173921 M 2020 08163 1872
173922 M 2020 08164 1873
173923 M 2020 08168 1873
173924 M 2020 08170 1874
173925 M 2020 08180 1875
173926 M 2020 08183 1876
173927 M 2020 08230 1877
173928 M 2020 08311 1878
173929 M 2020 08327 1881
173930 M 2020 08329 1882
173931 M 2020 08341 1886
173932 M 2020 08344 1887
173933 M 2020 08346 1888
173934 M 2020 08348 1890
173935 M 2020 08418 1892
173936 M 2020 08419 1892
173937 M 2020 08421 1893
173938 M 2020 08425 1894
173939 M 2020 08426 1896
173940 M 2020 08431 1899
173941 M 2020 08438 1901
173942 M 2020 08441 1902
173943 M 2020 08442 1902
173944 M 2020 08697 1905
173945 M 2020 06386 1340
173946 M 2020 05850 1273
173947 M 2020 06297 1325
173948 M 2020 06344 1334
173949 M 2020 06328 1330
173950 M 2020 06400 1343
173951 M 2020 06609 1412
173952 M 2020 06301 1326
173953 M 2020 06678 1423
173954 M 2020 06320 1329
173955 M 2020 06283 1323
173956 M 2020 08423 1893
173957 M 2020 07792 1748
173958 M 2020 07353 1564
173959 M 2020 06719 1426
173960 M 2020 06720 1426

Nr. marcă Nr. depozit pag.
173961 M 2020 06721 1427
173962 M 2020 06122 1293
173963 M 2020 06966 1477
173964 M 2020 06474 1387
173965 M 2020 06844 1456
173966 M 2020 06516 1395
173967 M 2020 07221 1545
173968 M 2020 07222 1545
173969 M 2020 06329 1331
173970 M 2020 06299 1325
173971 M 2020 06596 1410
173972 M 2020 06517 1396
173973 M 2020 06325 1329
173974 M 2020 06326 1330
173975 M 2020 06225 1313
173976 M 2020 05980 1276
173977 M 2020 06171 1302
173978 M 2020 06936 1474
173979 M 2020 07993 1822
173980 M 2020 06935 1473
173981 M 2020 07962 1799
173982 M 2020 07781 1745
173983 M 2020 06994 1481
173984 M 2020 07686 1720
173985 M 2020 08178 1875
173986 M 2020 07130 1511
173987 M 2020 06746 1435
173988 M 2020 06525 1399
173989 M 2020 06880 1462
173990 M 2020 06663 1421
173991 M 2020 06255 1322
173992 M 2020 06681 1423
173994 M 2020 06726 1428
173995 M 2020 06207 1307
173996 M 2020 07404 1587
173997 M 2020 07475 1600
173998 M 2019 06769 1238
173999 M 2013 03967 1206
174000 M 2015 00092 1213
174001 M 2015 00094 1214
174002 M 2020 05985 1276
174003 M 2014 00985 1210
174004 M 2015 01726 1222

Nr. marcă Nr. depozit pag.
174005 M 2019 06646 1237
174006 M 2015 01681 1222
174007 M 2016 04062 1228
174008 M 2014 00890 1209
174009 M 2016 08070 1229
174010 M 2016 06541 1228
174011 M 2015 07850 1227
174012 M 2017 03336 1230
174013 M 2015 07851 1227
174014 M 2020 02673 1244
174015 M 2015 01629 1221
174016 M 2020 02675 1245
174017 M 2019 06748 1238
174018 M 2020 03670 1248
174019 M 2017 04821 1231
174020 M 2020 06421 1347
174021 M 2015 02348 1225
174022 M 2020 05640 1265
174023 M 2020 07628 1688
174024 M 2020 07287 1556
174025 M 2020 06367 1336
174026 M 2020 06370 1339
174027 M 2020 06368 1337
174028 M 2020 06369 1338
174029 M 2019 03755 1235
174030 M 2020 07522 1645
174031 M 2020 06951 1476
174032 M 2020 06313 1328
174033 M 2020 06420 1346
174034 M 2020 06655 1420
174035 M 2020 07397 1585
174036 M 2020 07968 1809
174037 M 2020 07687 1721
174038 M 2019 06458 1237
174039 M 2020 07969 1809
174040 M 2020 05770 1272
174041 M 2020 06437 1354
174042 M 2020 06654 1419
174043 M 2020 06857 1457
174044 M 2020 06582 1407
174045 M 2015 02250 1224
174046 M 2020 06583 1408
174047 M 2020 06581 1406
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1958

Nr. marcă Nr. depozit pag.
174048 M 2020 06134 1294
174049 M 2020 07189 1539
174050 M 2015 01965 1224
174051 M 2020 06177 1303
174052 M 2020 06178 1304
174053 M 2020 06071 1283
174054 M 2020 06072 1284
174055 M 2020 06385 1340
174056 M 2020 06398 1342
174057 M 2020 08187 1877
174058 M 2020 06523 1398
174059 M 2020 06743 1435
174060 M 2015 01216 1218
174061 M 2020 07742 1735
174062 M 2020 06243 1319
174063 M 2020 08089 1864
174064 M 2014 00799 1208
174065 M 2020 08087 1854
174066 M 2020 03966 1249
174067 M 2020 06062 1283
174068 M 2015 01081 1216
174069 M 2015 01082 1217
174070 M 2020 07725 1730
174071 M 2020 06574 1406
174072 M 2020 06620 1413
174073 M 2020 00377 1242
174074 M 2020 06076 1285
174075 M 2020 06077 1285
174076 M 2020 06075 1284
174077 M 2014 00806 1209
174078 M 2020 07525 1646
174079 M 2020 06866 1457
174080 M 2020 03535 1247
174081 M 2015 01201 1217
174082 M 2020 03821 1248
174083 M 2020 07600 1677
174084 M 2020 06349 1334
174085 M 2020 06797 1447
174086 M 2015 02201 1224
174087 M 2018 06776 1232
174088 M 2018 06777 1232
174089 M 2020 08095 1866
174090 M 2020 06595 1409

Nr. marcă Nr. depozit pag.
174091 M 2020 07706 1727
174092 M 2020 07708 1728
174093 M 2020 07894 1780
174094 M 2020 05999 1278
174095 M 2017 07261 1231
174096 M 2020 07184 1538
174097 M 2020 07519 1639
174098 M 2020 07520 1642
174099 M 2020 08336 1884
174100 M 2020 06010 1281
174101 M 2020 07268 1552
174102 M 2015 01002 1216
174103 M 2011 05091 1205
174104 M 2020 07412 1588
174105 M 2020 05955 1275
174106 M 2020 07560 1653
174107 M 2020 07561 1657
174108 M 2020 07562 1658
174109 M 2020 07563 1662
174110 M 2020 07564 1662
174111 M 2020 07565 1664
174112 M 2020 07566 1668
174113 M 2020 07568 1669
174114 M 2015 01383 1220
174115 M 2020 08127 1869
174116 M 2020 06892 1463
174117 M 2015 02532 1226
174118 M 2020 06118 1288
174119 M 2020 07967 1808
174120 M 2020 06135 1297
174121 M 2019 05990 1236
174122 M 2014 00506 1208
174123 M 2020 03544 1247
174124 M 2020 05170 1255
174125 M 2020 07199 1541
174126 M 2020 07609 1681
174127 M 2020 07608 1679
174128 M 2020 06645 1419
174129 M 2020 06646 1419
174130 M 2020 06604 1411
174131 M 2020 06245 1320
174132 M 2020 07614 1685
174133 M 2020 07997 1823

Nr. marcă Nr. depozit pag.
174134 M 2020 06174 1303
174135 M 2015 01359 1219
174136 M 2015 01358 1219
174137 M 2020 06425 1351
174138 M 2020 02915 1245
174139 M 2020 07624 1687
174140 M 2020 08333 1883
174141 M 2020 07421 1590
174142 M 2020 07424 1591
174143 M 2020 07426 1592
174144 M 2020 06977 1479
174145 M 2020 06982 1479
174146 M 2020 06985 1480
174147 M 2020 06974 1479
174148 M 2020 06980 1479
174149 M 2020 07900 1782
174150 M 2018 07251 1232
174151 M 2014 01567 1212
174152 M 2020 06584 1408
174153 M 2011 07035 1206
174154 M 2014 01491 1212
174155 M 2020 06161 1302
174156 M 2020 07625 1687
174157 M 2020 07697 1723
174158 M 2020 06733 1431
174159 M 2020 06851 1456
174160 M 2020 08185 1876
174161 M 2020 07632 1691
174162 M 2015 01414 1220
174163 M 2020 06379 1339
174164 M 2020 07700 1723
174165 M 2020 07652 1703
174166 M 2020 07637 1695
174167 M 2020 07322 1558
174168 M 2020 07660 1709
174169 M 2020 07663 1714
174170 M 2020 07666 1715
174171 M 2020 06751 1436
174172 M 2020 05585 1264
174173 M 2020 05587 1265
174174 M 2020 05586 1264
174175 M 2020 07799 1751
174176 M 2020 06876 1461
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1959

Nr. marcă Nr. depozit pag.
174177 M 2015 01527 1221
174178 M 2014 01734 1213
174179 M 2020 06576 1406
174180 M 2020 08328 1881
174181 M 2020 08326 1880
174182 M 2020 08332 1882
174183 M 2020 07638 1698
174184 M 2020 06811 1452
174185 M 2020 07595 1676
174186 M 2020 07913 1784
174187 M 2020 07556 1651
174188 M 2020 06898 1465
174189 M 2020 06753 1437
174190 M 2020 07692 1722
174191 M 2020 07786 1747
174192 M 2020 07787 1747
174193 M 2020 06674 1422
174194 M 2015 01478 1220
174195 M 2015 01480 1221
174196 M 2020 06407 1343
174197 M 2020 08435 1900
174198 M 2020 08432 1899
174199 M 2020 06393 1341
174200 M 2020 06631 1414
174201 M 2020 06735 1433
174202 M 2020 06723 1427
174203 M 2020 08337 1885
174204 M 2019 07279 1239
174205 M 2019 01319 1235
174206 M 2020 04719 1249
174207 M 2020 02429 1244
174208 M 2018 08498 1233
174209 M 2020 06197 1306
174210 M 2020 07528 1646
174211 M 2020 07794 1751
174212 M 2020 07791 1748
174213 M 2020 07244 1550
174214 M 2020 04933 1251
174215 M 2020 06917 1471
174216 M 2020 07656 1707
174217 M 2020 07757 1740
174218 M 2020 07659 1708
174219 M 2020 07101 1501

Nr. marcă Nr. depozit pag.
174220 M 2020 08169 1874
174221 M 2020 07503 1631
174222 M 2020 06778 1441
174223 M 2020 06039 1282
174224 M 2020 06426 1352
174225 M 2020 06616 1412
174226 M 2020 06336 1333
174227 M 2020 06338 1333
174228 M 2020 07975 1817
174229 M 2020 07976 1818
174230 M 2020 07977 1818
174231 M 2020 06973 1478
174232 M 2020 00313 1242
174233 M 2020 06490 1390
174234 M 2020 00690 1243
174235 M 2020 08128 1870
174236 M 2019 05547 1236
174237 M 2014 01162 1211
174238 M 2015 00147 1214
174239 M 2020 07029 1487
174240 M 2020 06734 1432
174241 M 2020 07763 1740
174242 M 2020 07025 1486
174243 M 2020 07442 1595
174244 M 2020 06006 1279
174245 M 2020 06007 1280
174246 M 2015 01269 1218
174247 M 2020 06269 1322
174248 M 2020 06270 1323
174249 M 2020 06285 1324
174250 M 2020 06495 1392
174251 M 2014 00937 1209
174252 M 2020 07804 1763
174253 M 2020 07805 1764
174254 M 2020 08070 1828
174255 M 2020 08071 1829
174256 M 2020 07612 1683
174257 M 2020 06458 1386
174258 M 2020 06896 1464
174259 M 2020 06186 1305
174260 M 2020 05944 1274
174261 M 2020 06897 1464
174262 M 2015 02461 1225

Nr. marcă Nr. depozit pag.
174263 M 2020 06893 1463
174264 M 2020 06713 1425
174265 M 2015 02386 1225
174266 M 2020 07859 1771
174267 M 2020 07873 1776
174268 M 2020 07876 1776
174269 M 2020 06526 1400
174270 M 2020 07621 1686
174271 M 2020 07653 1703
174272 M 2020 08444 1903
174273 M 2020 08137 1871
174274 M 2020 07437 1594
174275 M 2020 08135 1871
174276 M 2020 08138 1872
174277 M 2020 06788 1443
174278 M 2020 08136 1871
174279 M 2020 08445 1903
174280 M 2020 07675 1717
174281 M 2020 08443 1903
174282 M 2020 08446 1903
174283 M 2020 08139 1872
174284 M 2020 06900 1465
174285 M 2020 04992 1251
174286 M 2020 07485 1604
174287 M 2014 01147 1211
174288 M 2020 07778 1743
174289 M 2020 08090 1865
174290 M 2020 05135 1254
174291 M 2020 06176 1303
174292 M 2020 06895 1464
174293 M 2020 05091 1252
174294 M 2020 07973 1811
174295 M 2020 06170 1302
174296 M 2020 07144 1525
174297 M 2020 07143 1524
174298 M 2020 07897 1781
174299 M 2020 08174 1875
174300 M 2020 08803 1906
174301 M 2013 04463 1207
174302 M 2020 06417 1346
174303 M 2020 07703 1724
174304 M 2020 07995 1822
174305 M 2014 01318 1211
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1960

Nr. marcă Nr. depozit pag.
174306 M 2014 01321 1212
174307 M 2015 01740 1223
174308 M 2019 08551 1240
174309 M 2018 04860 1231
174310 M 2015 01181 1217
174311 M 2020 07857 1770
174312 M 2015 00544 1215
174313 M 2013 04151 1206
174314 M 2020 02422 1244
174315 M 2011 06061 1205
174316 M 2020 07574 1670
174317 M 2020 07999 1823
174318 M 2020 01163 1243
174319 M 2018 08668 1233
174320 M 2020 07756 1739
174321 M 2020 07479 1600
174322 M 2020 07896 1781
174323 M 2020 07927 1795
174324 M 2020 07871 1774
174325 M 2020 07872 1775
174326 M 2020 07123 1510
174327 M 2020 07124 1510
174328 M 2020 07149 1525
174329 M 2020 05467 1261
174330 M 2020 06602 1410
174331 M 2020 06613 1412
174332 M 2020 08433 1900
174333 M 2020 07682 1719
174334 M 2020 07990 1821
174335 M 2020 03177 1246
174336 M 2020 06732 1430
174337 M 2021 01201 1907
174338 M 2020 06839 1456
174339 M 2020 08545 1904
174340 M 2020 06507 1393
174341 M 2020 06639 1415
174342 M 2020 00201 1240
174343 M 2020 06542 1403
174344 M 2020 06694 1425
174345 M 2020 06791 1444
174346 M 2020 06792 1445
174347 M 2020 07981 1819
174348 M 2020 07633 1691

Nr. marcă Nr. depozit pag.
174349 M 2019 00063 1234
174350 M 2020 07895 1780
174351 M 2020 06764 1439
174352 M 2020 06766 1439
174353 M 2020 06415 1344
174354 M 2020 06416 1345
174355 M 2014 00947 1210
174356 M 2015 00976 1216
174357 M 2020 07121 1510
174358 M 2020 07567 1668
174359 M 2020 06984 1480
174360 M 2020 06912 1466
174361 M 2020 07028 1486
174362 M 2020 06182 1304
174363 M 2020 06688 1424
174364 M 2020 06689 1424
174375 M 2020 01826 1243
174385 M 2020 07065 1495
174386 M 2020 05417 1260
174387 M 2020 05561 1263
174388 M 2020 06833 1455
174389 M 2020 07079 1497
174390 M 2020 07551 1649
174391 M 2020 07734 1732
174392 M 2020 07735 1734
174393 M 2020 07482 1601
174394 M 2020 06436 1354
174395 M 2020 06438 1355
174396 M 2020 06090 1285
174397 M 2020 07808 1767
174398 M 2020 04829 1250
174399 M 2020 06750 1436
174400 M 2020 05148 1255
174401 M 2020 06798 1448
174402 M 2020 07858 1770
174403 M 2020 07801 1753
174440 M 2010 06613 1205



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)

1961

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

M 2020 06557 1404
M 2020 07593 1673
M 2020 07752 1737
M 2020 07432 1593
M 2020 06517 1396
M 2015 01726 1222
M 2016 08070 1229
M 2020 07560 1653
M 2020 07565 1664
M 2013 04151 1206
M 2020 06792 1445

... oriunde
există mașini! M 2020 06804

1449

#MaiMultVerde M 2020 08071 1829
#rezilient M 2020 07605 1678
#rezilient M 2020 07606 1679
#rezilient M 2020 08163 1872
#rezilient M 2020 08164 1873

01 HEPAVEN
slavia pharm M 2020 07655

1706

1000mester M 2015 07851 1227
1896 Pălăria
DĂDÂRLAT M 2020 05722

1271

1967 bambi
FOODS lanino M 2020 07949

1797

2HOME M 2020 07913 1784
3 STEJARI M 2014 00806 1209
4DECOR M 2020 08325 1880
93Elan M 2015 01740 1223

9 Coline M 2020 07754 1738
A M 2020 07037 1489

A.A.R.D. M 2020 07791 1748
A.A.R.D.-C.A.R. M 2020 07794 1751
A.C.S. UNIREA

DOBROEȘTI M 2020 07276
1553

A.I.T.I. AGENŢIE
IMOBILIARĂ M 2020 07781

1745

a&c INTERNATIONAL
ROAD CARGO M 2020 06269

1322

A&I Schendel M 2020 00204 1241
ABLEHUB M 2015 01216 1218

abundenta.org M 2020 07612 1683
ACADEMIA COPIILOR M 2020 00313 1242

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ACADEMIA DE
STIINTE MEDICALE
DIN ROMANIA 1935 M 2020 06542

1403

ACQUA ALCALINA
PURA VITALITA M 2020 06811

1452

Acționează decisiv
cu Faringo Intensiv M 2020 07112

1505

acvg M 2011 05091 1205
Adjud Zonă

INFORMAȚII LOCALE M 2020 05417
1260

ADRIA M 2020 06161 1302
Afacerea ta CONTează! M 2020 06809 1450

Agil Curier M 2020 07647 1700
AGMI LIDER ÎN HALE

SEMIROTUNDE M 2020 05561
1263

aim hr outsourcing
PURPOSEFULLY

RELIABLE M 2020 07858

1770

AIRMONY M 2020 08187 1877
AiuReA M 2020 06414 1344

ALBU LEGAL M 2020 07753 1737
Albu Legal M 2020 07751 1737
Alesandra M 2020 07388 1583

Alessia Noi îți
evidențiem frumusețea! M 2020 07176

1536

AliasPay A M 2020 07221 1545
aliweb.ro M 2020 07400 1586

ALKA SOOCITZI M 2020 06241 1318
ALL FOR SIX M 2020 07438 1595

Alomag.ro M 2020 02429 1244
AMĂRĂCIUN

ANASON MĂCEȘE
CUIȘOARĂ PRUNE

USCATE CARDĂMON
SCORȚIȘOARĂ CEAI
NEGRU ARMURARIU

NUCȘOARĂ M 2020 07381

1581

AMBAR HOTEL M 2020 07596 1677
AMBILIFE M 2020 07189 1539

ANA - Consultantul
tau digital UNIQA M 2020 06857

1457

ANDROCENT M 2020 06134 1294
ANGELA SIMILEA M 2020 07216 1544

ANICAR M 2020 06805 1450
ANIDELICEU.RO M 2020 06893 1463

ANIMA M 2020 06844 1456
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1962
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ANIMAȚIE ÎN
DELEGAȚIE

by BOO! Party M 2020 07778

1743

Ansamblul Castanilor M 2020 07936 1796
AO NEWS M 2020 06985 1480

Apă minerală naturală
carbogazificată FORTE M 2020 06367

1336

Apă minerală
naturală PLATĂ M 2020 06370

1339

APARTAMENT KARLA M 2020 06255 1322
APARTEL M 2020 07447 1596

AQUA NATURA M 2020 05804 1273
arome şi Delicii M 2020 07706 1727

Arta Table M 2020 06751 1436
Artesana.

Artizanii laptelui M 2020 06310
1327

Artesana. Asa e laptele M 2020 06312 1328
Asa e laptele M 2020 06311 1327

ASCARD M 2020 06171 1302
Asociația Nevoia de
Educație Prezent!

pentru viitor M 2020 05133

1254

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
ÎMPOTRIVA LEUCEMIEI M 2014 00937

1209

ASPAVIT
SLAVIA PHARM M 2020 07650

1702

Astoria Diamonds M 2020 06349 1334
Atelierul cu fire. M 2020 08341 1886

Atelierul de dulciuri M 2020 05999 1278
ATENEU M 2020 08139 1872

atimo M 2020 07337 1560
ATLANTIC M 2020 05625 1265
AUTO AS

INTERNATIONAL M 2020 07770
1741

AUTOCLAIMS
PROPERTY AUTO

RISK MANAGEMENT M 2020 07007

1482

AUTOCOM ROMANIA M 2020 02915 1245
Autodrive M 2020 05985 1276
AutoStark M 2020 07528 1646

AVENTURILE LUI
FRAM URSUL POLAR M 2020 07025

1486

avoca seriously yummy M 2020 08077 1837
AVOCATUL

DUMNEAVOASTRĂ M 2020 08076
1829

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Awake Enjoy it! M 2015 01414 1220
awwaline M 2020 07801 1753
AYMO ID1 M 2020 07403 1587

Bacio Di Moda M 2014 01162 1211
BACK TO NATURE M 2020 06748 1436
BAIA DE PLANTE

SAPUN DE ADA KALEH M 2020 05529
1262

BalleTonic M 2020 07872 1775
Balonare sau mâncare?
Kebene şi poftă mare! M 2020 07115

1508

Bambi Foods Nonino M 2020 07947 1797
Bambi Foods Plazmino M 2020 07946 1796

BARĂ LA BARĂ M 2020 07682 1719
BARNY'S ULTRA-

C IMUNO COMPLEX M 2020 06252
1321

BAROQ M 2015 01201 1217
BarTraining 4U M 2020 07546 1648

BAU HAU M 2020 06354 1335
BauMax M 2020 06713 1425

BEANS & DOTS M 2016 04062 1228
BEBEMICIN M 2020 06385 1340

BEEORA M 2020 07404 1587
benefit NUTRITION M 2020 06937 1474
Benesio Probiofort M 2020 07914 1784

Benice M 2020 07660 1709
BERE BUNĂ ŞI
BANI GHEAŢĂ M 2015 01965

1224

Bergenbier M 2020 06996 1481
BERRY FROST M 2020 08437 1901
BESTINFORM M 2020 07491 1617
BETTER THAN
THE ORIGINAL M 2020 07085

1497

BEZELEFĂNȚELE M 2020 07677 1718
BEZELEFĂNȚICA ROZI M 2020 07676 1717

B FIT M 2020 06338 1333
BILANCIA #REZIST M 2020 06512 1394

BILANCIA b92 M 2020 06513 1395
BILANCIA Ristorante M 2020 06511 1394

Bilozen M 2020 06550 1404
BIOAQUA M 2020 08097 1868

BIO EURO MESEŞ M 2020 07786 1747
BIOLYTE M 2020 07382 1581
BIOMAX M 2020 07981 1819
BIOSALE M 2020 08435 1900
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Denumire marcă Nr. depozit pag.
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BISTRIŢA M 2011 05577 1205
Bixtonim M 2020 06582 1407
Bixtonim M 2020 06581 1406

Bixtonim XYLO M 2020 06583 1408
BK Ben Kafe M 2018 08498 1233

BOB de LUNA M 2020 06325 1329
BOHONIC M 2020 06825 1454

BOMB Döner Kebap M 2020 07496 1618
bossmag.ro Best

Offer Smart Shopping M 2020 06914
1466

Brainier Online
Testing Solution M 2015 02532

1226

BRAND LEADER M 2010 06613 1205
BRD GROUPE

SOCIETE GENERALE M 2020 07192
1540

BREASLA
CÂRCIUMARILOR

BRAŞOVENI M 2020 06793

1446

bredent group România M 2020 07525 1646
BRIGHT SO

Glow EST 2019 M 2020 08095
1866

Brillo M 2020 06933 1472
BRUMMA M 2020 07703 1724
BUBULIN M 2020 07748 1736

BUCIUMANA M 2015 02461 1225
BUCOVINA

CARBUNI NATURALI M 2020 03670
1248

Bucovina Ultra
Rocks DISCOVER
THE LEGENDARY

TREASURE
OF ROMANIA M 2020 06243

1319

BUNĂCIUNI de
Săruleşti Bucurii

cu gust de la
BELUGA FARM GRUP M 2020 05148

1255

BURSA DE PEȘTE
BUCUREȘTI

FISHTODOOR M 2020 06799

1448

BURSA DE TRACTĂRI M 2020 07700 1723
C4B M 2020 06938 1474

Cadou uniC M 2020 06674 1422
CAIA ADVERTISE M 2020 07353 1564

CALMO-CARB
SLAVIA PHARM M 2020 07646

1699

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

CAMERA NOTARILOR
PUBLICI CONSTANŢA M 2014 01567

1212

CAMPIONATUL
NAŢIONAL

DE AIRSOFT M 2020 06645

1419

CĂNĂRIȚA M 2020 08442 1902
Cantina Menzil M 2020 06766 1439
CAP LIMPEDE M 2020 05640 1265
CAPSALGIN

SLAVIA PHARM M 2020 07651
1702

CARDRENALINE M 2020 06602 1410
CARIERE JURIDICE

Înclină balanţa
în favoarea ta! M 2017 03336

1230

CAROL PLAZA M 2020 05770 1272
Carpathian Log Home M 2020 06462 1387

carpatina M 2020 07312 1557
CARPATINA M 2020 07567 1668

carpatina
SPIRIT TÂNĂR M 2020 07450

1597

CARPATINA
SPIRIT TÂNĂR M 2020 07449

1596

Cartea All Inclusive M 2020 03966 1249
CASA BUNICII MARIA M 2020 06075 1284

Casa cu Flori
Îngrijire Bătrăni 2015 M 2020 07614

1685

Casa din Pădure M 2020 07268 1552
Casa Glod M 2020 07475 1600

CASA MANDESCU M 2020 06077 1285
Casa Natura M 2020 07894 1780

Casa Turismului
Românesc M 2020 07725

1730

CELLBOX M 2020 06668 1422
CENTRU DE

RECUPERARE ReHUB M 2020 04992
1251

Centrul de terapie
şi masaj Dora Cociş M 2020 05850

1273

CENTRUL MEDICAL
”SFINȚII ARHANGHELI

MIHAIL ȘI GAVRIIL” M 2020 05204

1258

CENTRUL PENTRU
CULTURA SI
CIVILIZATIA

GUSTULUI MensSano M 2020 07339

1560

chatUP M 2020 06379 1339
Chocopico M 2020 06816 1454



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)

1964

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Ciao Gino M 2020 07964 1800
Cin5i M 2020 06778 1441

CISCO DNA M 2020 07636 1693
CITY hotel Slatina M 2015 01681 1222

CLICK4HOME
Împreună

pentru casa ta M 2020 07068

1496

CLINICA bine M 2020 07144 1525
CLINICA bine M 2020 07143 1524

CLINICA MEDICALĂ
”SFINȚII ARHANGHELI” M 2020 05205

1258

Clinica Promed Brasov M 2020 06880 1462
CLOP CASUAL
RESTAURANT M 2020 06774

1440

CloudBox MAGUAY
CLOUD SOLUTION M 2020 07028

1486

CLUBUL DE
EXCELENTA

CANINA EST. 2010
PATROCLE BRASOV M 2020 06297

1325

CLUBUL SPORTIV
Sensei DAN STUPARU M 2013 04828

1207

CLUJANA POINT M 2020 08084 1854
Cocoon M 2020 06122 1293

COCOŞUL DE
SUB MUNTE M 2019 06748

1238

CODIN MATICIUC M 2020 07782 1745
Cofetăria Coroana M 2020 07029 1487

Coliba
COCOSTÂRCULUI M 2020 06994

1481

COLO M 2020 07183 1538
Comfort VM M 2020 06972 1478
Comunicare
Relațională M 2020 05991

1276

Conferinţele
IDEEA - Inovaţie,

Dezvoltare, Educaţie
şi Evoluţie prin Artă M 2014 00985

1210

Conservăria Marea
Neagră Cooperativa
Pescarilor Năvodari M 2020 08183

1876

CORD BLOOD CENTER M 2020 07485 1604
Corneliu Coposu M 2015 02201 1224

COVIFLU M 2020 06071 1283
COVIN M 2020 06895 1464

COVRIDOG M 2020 07234 1547

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

COVRIGELUL CALD,
CA INIMA ARDEALULUI M 2020 08418

1892

covrigelul plimbăreţ
CALD, CA INIMA

ARDEALULUI M 2020 08419

1892

COVY M 2020 06421 1347
CRAMA ANNWINE M 2020 07282 1554
CRAMA de VIN O
ALEGERE BUNĂ
DE VIN PENTRU
ORICE OCAZIE M 2020 05950

1275

creativity4better M 2020 06939 1475
creativityforbetter M 2020 06940 1475

CRYSTAL STUDIOS M 2018 04860 1231
CT CLINIC PET-CT M 2020 07792 1748
CubeMedica Your

health matters! M 2020 06604
1411

CUBUŞOR M 2020 07553 1650
cu capu`n ZORI M 2020 07360 1566
CULTURALITY M 2020 01954 1244

CUPPYVET M 2020 07624 1687
DACIN SARA -

Drepturi De Autor
In Cinematografie
Si Audiovizual -

Societatea Autorilor
Romani din Audiovizual M 2015 01478

1220

DARE M 2020 07415 1589
DaVinci HOMES M 2020 06894 1463
DCD benzinărie M 2020 05874 1274

DCD fabrica de carne M 2020 05872 1273
DECUPAJ DIN

REALITATE M 2020 06982
1479

DEEP FIT
UNDERWATER

FITNESS &
MENTAL TRAINING M 2020 07059

1495

DEEP forest fest M 2019 00561 1234
DEFENCE SHOP M 2020 08697 1905

DENDIȘ M 2020 06936 1474
DENKA DOORS M 2020 07539 1647

Dent Park dental clinic M 2020 07295 1557
DERMACORT

SLAVIA PHARM M 2020 07645
1699

DERMAN HEALTY
HUMAN NATURAL M 2020 07207

1543
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1965

Denumire marcă Nr. depozit pag.
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DESCRIPTIO
TRANSYLVANIAE

NOVA ET ACCURATA
TRANSYLVANIAE

DESCRIPTIO M 2020 07269

1553

dGh log & sped M 2020 06896 1464
DIBE M 2020 06681 1423

Diclosal slavia pharm M 2020 07658 1708
DINTII SE SPARG
MAI FRUMOS PE

BICICLETĂ by
Dr. HAȚEGAN M 2020 06576

1406

Dittom M 2020 07974 1812
Dobyns Rods M 2020 06689 1424

DOBYNS RODS M 2020 06688 1424
DOCTOR SHIELD M 2020 07108 1503

Doctor SWISS M 2020 07595 1676
DOCUDRAMA M 2020 07397 1585

DOINA M 2020 08136 1871
DOMENIILE

OVIDIU MMXVII M 2020 07951
1798

Domnișoara Prăjiturică M 2020 07773 1741
Dop şi Tirbuşon M 2020 06458 1386

Dr. Cătină M 2020 07746 1736
Dr. Hart EnteroSafe M 2020 07729 1731

Dr. Holhoş M 2020 05663 1266
Dr. Reiner Calitate

pentru sanatate M 2020 06285
1324

DRAGOMIR HOUSE M 2020 06076 1285
Dr Denis M 2020 07999 1823

DRINK STORY M 2020 06332 1333
Dr Joseppe M 2020 06917 1471

drool M 2020 07437 1594
Drum Bun M 2020 07140 1523

DS DACIN SARA M 2015 01480 1221
Dualexis M 2020 07422 1591

Dulce Regal M 2020 07679 1719
DUNHILL

SIGNATURE NO.4 M 2020 06815
1453

DUNKIN'DONUTS M 2020 07157 1526
după rețeta bunicii M 2020 07708 1728

DVS DENTAL
VOCATION STUDIO
passion for details M 2020 06966

1477

e-Arhiv@ TFD M 2020 06516 1395

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

EAT SOCIETY M 2020 08332 1882
ECO BIO HUMUS M 2017 01825 1229

ECO NATURA M 2020 03821 1248
EDITURA ROCART M 2020 06495 1392

Educația timpurie este
iubire, iar iubirea se
oferă din prima zi. M 2020 06750

1436

e-Factur@ TFD M 2020 07222 1545
EINGREDIENTE M 2020 06987 1480

ELDEPO M 2020 07871 1774
electric

movement week M 2020 07022
1486

ELECTROSTIM M 2020 08180 1875
elegant M 2020 05693 1266

ELITE TEAM SECURITY
PAZĂ ȘI PROTECȚIE M 2020 07474

1599

e-locks www.e-locks.ro M 2020 05246 1259
EMPATH M 2020 07742 1735

EMPO M 2020 07931 1795
encorsa SIMPLIFY
YOUR BUSINESS M 2020 08348

1890

Energia Universului M 2020 07554 1651
ENJOBS HR M 2014 01321 1212

ENJOY THE RIDE M 2020 06233 1317
ENKA RESIDENCE M 2020 07493 1618

ENOCRAMA M 2020 06326 1330
ENZYMAX M 2014 00890 1209
Ercis FM M 2020 07518 1639
ERFELLO M 2020 07490 1616

ERICA CERAMICA M 2020 07993 1822
Erotica M 2019 06646 1237

ESD EVENT SOUND DJ M 2020 07997 1823
ESENTIA BY
DR. PHYTO M 2020 07393

1584

ESHO CASE LA CHEIE M 2020 07584 1671
euro cash M 2020 08170 1874

EUROCCOPER
LOGISTICS CUSTOMS

TRANSPORT
since 1994 M 2020 06056

1282

EURODATAPARK M 2020 07986 1820
eushop M 2020 07924 1794

EVconnect M 2019 06458 1237
Evergent

INVESTMENTS M 2020 06791
1444
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EvoSmart M 2020 06329 1331
EXOTERFYN M 2020 06449 1362

ExpressCredit IMM M 2020 06328 1330
EXTE M 2020 07895 1780

exterminatorul M 2020 07107 1502
Extracte Standardizate

HERBAGETICA
MAGNEZEN calm

STRES CALM Rhodiola
rosea 8 B-uri naturale

Magneziu marin
+3 adaptogeni M 2020 07505

1632

Extracte Standardizate
HERBAGETICA

TIROFIX M 2020 06868

1458

Fa bine. Binele revine M 2020 07783 1746
FAGIA M 2020 07659 1708

Fallen Angel M 2020 07927 1795
FARMACIA ”SFINȚII

ARHANGHELI” M 2020 05203
1257

FARMEXPERT M 2019 07279 1239
fast & fixed tv

broadcast your smile M 2020 03535
1247

Fat Cat... M 2020 07471 1598
FCSB M 2015 00092 1213
FCSB M 2015 00094 1214

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE AIRSOFT M 2020 06646

1419

ferma 2 cocoși
Holboca - iași M 2020 06320

1329

FERMA LU' TATICU M 2015 02348 1225
FILTRE PENTRU

APĂ OXONE FILTRI
PER ACQUA M 2020 05697

1270

FINTIC M 2020 06153 1300
FLEX ASSIST
SOLIDARITY M 2020 06786

1442

Flori cu efect de WOW M 2020 06245 1320
Flytec M 2020 07965 1801

FOOD STOP M 2020 08043 1824
FORTIFIKAT

MAXX PROTEKT M 2020 07592
1672

Freya by M.D. M 2020 07240 1549
Frutti Fresh M 2020 06437 1354
Frutti Fresh M 2020 06436 1354
Frutti Fresh M 2020 06438 1355

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

FUERTE M 2020 07218 1544
FUSED WORLD M 2020 07352 1563
Galea Security M 2020 09136 1906
Gândul GREEN M 2020 06726 1428

geea.com M 2019 05990 1236
gemevo M 2020 07167 1531

GENAROM MOBILIER M 2020 06286 1324
GENERAȚIA

URMĂTOARE M 2020 08088
1856

GENERAȚII M 2020 07714 1729
GERMAN HOUSE

IMPORTED QUALITY M 2020 05125
1253

ghemotoc ro M 2020 07653 1703
GLORIOUS I M 2020 06451 1362

GLORIOUS KID M 2020 07896 1781
GOOD OLD

DAYS-G.O.D. M 2020 07757
1740

GOTRANS
Înaintam în digital M 2020 07812

1768

GRĂDINA URBANĂ M 2020 07734 1732
GRADINA URBANA

CONCEPT M 2020 07735
1734

GRANDE VENTO
SPUMANTE PER

L'APERITIVO ITALIANO M 2020 06444

1357

GREEN Codru M 2020 06635 1414
GUSTUL DE

ACASĂ Puiu' Mamii M 2020 06596
1410

GYNLIFE M 2015 02386 1225
HAMAT M 2020 07867 1773

Hambarul Târgovețului M 2020 06764 1439
HANUL BOIERESC M 2020 07561 1657
HANUL BOIERESC M 2020 07562 1658
HANUL BOIERESC M 2020 07563 1662
HANUL BOIERESC M 2020 07564 1662
HANUL BOIERESC M 2020 07566 1668
HANUL BOIERESC M 2020 07568 1669

HANUL CU POVEŞTI M 2014 01318 1211
Hedonia M 2020 07541 1647

helis die grüne Energie M 2020 05696 1269
HELVE More

than business M 2020 07813
1769

Hephaesthus M 2020 06833 1455
HER WATCH M 2020 06613 1412
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HEXMAN M 2020 07454 1597
heyhome. M 2020 07419 1590

HeyMedica M 2020 07692 1722
Higher Self M 2020 07652 1703

hillden LODGE
& RESTAURANT M 2020 08044

1827

HITMAN SECURITY M 2021 01201 1907
HIT ME! M 2020 07963 1800

hofto M 2020 06452 1363
Home-Mag

Magazinul Casei Tale M 2020 07395
1585

HOPE. MEDICAL
CLINIC M 2019 07964

1240

HOTEL CONCORDIA
VECHE FONDAT 1852 M 2020 07918

1793

HOTZEASS M 2020 06422 1348
HunterSpider M 2020 06299 1325

HYDROSEAL BIT M 2020 06788 1443
ICONSIGN M 2020 06490 1390
IDM Tour M 2020 07905 1783

iGna M 2020 06539 1403
Ii Româneşti Ii

româneşti tradiţionale M 2020 05119
1252

IMMUNITY FORTE C M 2020 06140 1298
IMPERIAL STONE M 2020 06197 1306

IMUNE 369 BY
MEDICINAS M 2020 06178

1304

Imunozym M 2020 06176 1303
Influence

Restaurant & more M 2020 05552
1262

innerko FRUMUSETEA
DIN INTERIOR M 2015 00147

1214

Inspirat de natura. M 2020 07484 1602
instalromania M 2015 01383 1220

institutul de arte M 2014 00947 1210
intel M 2020 06639 1415

Interioo M 2020 07345 1562
INTIM CLUB M 2020 08444 1903

Învață cu Wisely M 2020 06420 1346
ION M 2020 07604 1678

IOT-Core M 2020 07458 1598
IQ Economy

Club Priceless M 2020 07863
1773

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

IRIDEX GROUP
salubrizare

Protejează mediul-
construiește viitorul! M 2020 07242

1549

IRIS Cristi Minculescu
Valter & Boro M 2020 06097

1286

iSmile M 2020 07479 1600
iV aesthetic CLINIC M 2020 05208 1258

Jasmin M 2020 07632 1691
JIH M 2020 07808 1767

JOHANDAV M 2020 07962 1799
Joie de infinit M 2018 08668 1233
Jos eticheta M 2020 01826 1243

Judit M 2020 07686 1720
JU KIDS M 2020 06743 1435

Just Blvck Coffee M 2020 07868 1774
JUSTZEN M 2020 06734 1432

KANGLE eyewear M 2020 06170 1302
KANN das

Thermostat Ventil M 2020 05694
1268

KEMFERAL M 2020 07656 1707
KETODERM

SLAVIA PHARM M 2020 07648
1701

Kiri Kiri M 2020 06584 1408
Klass messzeuge M 2015 01629 1221

KLEPT M 2020 07925 1794
KLOK M 2020 07010 1482

KRCKBRND
EST. DRSTR' 82 M 2020 07412

1588

KUIB M 2020 07615 1686
KUTT M 2020 06283 1323

L`esthetix
FRENCH BEAUTY M 2020 06741

1434

L'ARTIGIANO
DEL GUSTO M 2020 07503

1631

LABORATOARELE
PRO BIO M 2020 07687

1721

La Fala Fel AMY
Shaorma - Kebab M 2020 08128

1870
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Lămâița BĂUTURĂ
RĂCORITOARE

CARBOGAZOASĂ CU
SUC DE LĂMÂIE ȘI

PORTOCALE Lămâița
CARBONATED SOFT
DRINK WITH LEMON
AND ORANGE JUICE M 2020 07609

1681

La Otilia Dacă
exigența cere

proaspăt, existăm noi M 2020 07047

1491

LARTIST STUDIO M 2020 06523 1398
La Turcu Corbeanca

Proaspăt
Sănătos Gustos M 2020 06618

1413

LA ȚUȚU GOGOȘERIE
PATISERIE M 2020 05944

1274

LA UN PAS
DE ROMÂNIA M 2020 08083

1846

Lavandaroma
your purple dream M 2020 08129

1871

LAVMAR M 2020 06182 1304
La Zeina M 2020 07089 1499

L BIBLIOTECA
LEONARDO M 2020 07283

1555

LEVEL UP BY
SPECIALITY COFFEE M 2020 07442

1595

LFshop M 2020 06007 1280
LIBERTATEA MAGAZIN M 2015 02250 1224

LIBRIS WE
KNOW BOOKS M 2020 07915

1791

LICEUL TEORETIC
Dr. MIOARA MINCU M 2020 07968

1809

LILI D PROTECT M 2020 08327 1881
LIOLEA ENERGIZANT

ROMÂNESC
CUNOSCUT ÎNAINTE

DE A FI FAIMOS M 2020 07120

1509

LITORAL M 2020 08443 1903
LiveMuseArt Academy
Books Competitions

Events Magazine Shop M 2020 03177

1246

LIVONAC 750 M 2020 07694 1722
Liziera de Lac. Casa
ta. Lângă Bucureşti. M 2020 07574

1670

LOCALTRIP M 2020 08168 1873
LOVE THE NOW M 2020 07015 1483

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

LUCICOSM M 2020 06935 1473
LUPUL SECUIAN
naturae et familia

OGRADA CU
BUNATATI M 2020 06527

1401

MACATO CAFFE M 2020 07355 1565
Magic lite M 2020 08425 1894

MAGIC MSP
PROTECTION M 2020 09279

1907

Magic party mix M 2020 08426 1896
Mai bine in fiecare zi M 2020 08096 1867

MaiMultVerde
CONTEAZĂ CE INSPIRI M 2020 08070

1828

Maison Alex M 2020 08431 1899
Man's Universe

-pour rebels- M 2020 06951
1476

MANGERIE M 2020 08423 1893
MARE SAILING M 2020 06928 1471

Margée M 2020 06620 1413
MARGO software M 2020 04933 1251

MARIO JOY M 2020 08127 1869
MARLBORO

EMERALD TOUCH M 2020 07123
1510

MARLBORO
FINE TOUCH M 2020 07121

1510

MARLBORO MICRO
FINE TOUCH M 2020 07149

1525

MARLBORO
RED TOUCH XL M 2020 07124

1510

MARVERN M 2020 08545 1904
MASTI ROMANESTI M 2020 07625 1687
MATCA NATURALS M 2020 06753 1437

MATELOT M 2020 08446 1903
MAXINFINITE M 2020 06440 1355

MAXMAX M 2020 06398 1342
MedClyn M 2020 06876 1461
MEDICAL

LOGISTIC MALL M 2020 06330
1332

MEDICINAS
RESIDENCE We

Build your comfort M 2020 06072

1284

medOzon M 2020 07456 1598
memex Salut!
Ai un pachet! M 2020 07995

1822

MEN'S HUB M 2020 07079 1497
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MERER M 2020 06225 1313
MER MASINI

ELECTRICE ROMANIA
TINE PASUL CU

VIITORUL SINCE 2020 M 2020 06365

1336

MEXIROS M 2019 03755 1235
Miau Miau M 2020 06448 1360

Micromania M 2020 07857 1770
MIND RESET M 2020 07688 1721
MINOS Gustul

de altădată M 2019 01319
1235

MISSION M 2020 06138 1298
MISSION M 2020 06507 1393
MITZUU M 2020 05437 1260

MK STUDIO M 2020 07057 1492
MM G MON

GOURMET Delices
- Gourmandises -

Cadeaux Excellence,
nothing less! M 2020 07182

1537

MMM TRANS
COMPANY M 2020 06678

1423

mobb M 2020 06526 1400
MOBEXEL GPM M 2020 07359 1565

MOBEXPERT HORECA M 2020 05511 1262
MOMENTUM M 2020 07923 1793
MONARCHY M 2020 07811 1768

Money STUDIO M 2020 07756 1739
MOURALS M 2020 07580 1670

MOVEATILE M 2020 07326 1558
MOVEMENT STUDIO M 2020 07638 1698

Mr.Black M 2020 08439 1902
MR.CRISPY M 2020 07236 1548

muior M 2020 07888 1779
MULTIDOM M 2020 07519 1639

MULTIDOM -
ACOPERIM TOATE
PLANURILE TALE M 2020 07520

1642

MUMA CODRULUI M 2020 06634 1414
muralis M 2020 08432 1899

MV MARIANA VILSAN
Scoala Make-up M 2020 06851

1456

MXM M 2020 07014 1483
my BUSINESS
IN ROMANIA M 2020 06426

1352

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

MY CARD M 2015 00544 1215
MyHome M 2020 07223 1546

My Recharge M 2020 08424 1893
NATURAL AESTHETICS M 2020 07177 1536

NATUR NATAL M 2020 07600 1677
Nazari M 2020 07225 1546

Nemțeanul M 2020 06313 1328
NEO BLUE CLICK M 2020 06912 1466
neo designed for

glo Classic Tobacco M 2020 06984
1480

neo designed for
glo Double Capsule M 2020 08098

1868

NeoMagni anti-
epuizare! Revii la
viaţă! Revii în joc! M 2020 07482

1601

NEO STICKS M 2020 07279 1554
NEPTUN M 2020 08445 1903

NERV M 2020 07628 1688
Nimbus M 2015 01527 1221

NISE M 2019 00063 1234
nixin M 2020 07622 1687

NN NALIV NETWORK M 2020 07814 1769
NOA M 2020 08326 1880

noa residence M 2020 08328 1881
NOCarb M 2020 07550 1649
Noemi M 2020 07886 1779

NOGERMA
CORPORATION M 2020 07383

1582

NOOB M 2020 07881 1779
nor CLOTHING M 2019 07097 1239

NORD IMOB
EXCLUSIV PREȚUIM

ÎNCREDEREA TA M 2020 08333

1883

NOVOIL NOVA PAN M 2020 07138 1522
NOVOS Home

New Home M 2020 07769
1741

Nu sta ca Don pe
Tron ! Ai un aliat !

FURAZOLIDON M 2020 07113

1506

NUTRIFOLIUM M 2020 07717 1730
NutriSpor M 2020 07897 1781
NUTRITIK

PERFORMANCE M 2020 08311
1878

Oblio M 2020 07972 1810
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office self car
wash 24/7 M 2020 07815

1770

ofta medical clinic
clinica ochilor tăi M 2020 07322

1558

OLAC -
BECHEANU SCA M 2020 06789

1443

OM BUN M 2020 06901 1466
ONCOFREE M 2020 07049 1492

one COTROCENI PARK M 2020 08441 1902
OPEN RADIO M 2020 05642 1266

Optivita VITALIS
CENTRUM M 2020 07900

1782

ORIGINAL DEALS M 2020 07763 1740
OTILIA M 2020 08089 1864

OTILIA BILIONERA M 2020 08087 1854
OUTLAW GEAR M 2020 07926 1794
Pachețel de la
Ana și Cornel! M 2020 06208

1312

PACO PALETAS M 2020 07097 1500
PACO PALETAS M 2020 07095 1499

PADURILE REGALE M 2016 06541 1228
PÂINEA

PĂDURARULUI M 2017 04821
1231

PALALOGA M 2015 01269 1218
PALTIM M 2020 06010 1281
Pambac M 2020 07675 1717

Pandy Toys M 2020 07724 1730
PARADIS JEWELLERY M 2020 07879 1777

PARIURIX M 2020 07912 1783
PARMA SANITARY M 2020 07910 1783

PASS M 2020 06631 1414
PAULINO M 2014 01491 1212
PAUSE M 2020 07016 1483

Pearly Power
Professional M 2020 08346

1888

PEDAGOGIE
NUMEROLOGICA

ZENNY BY
STOICA LIDIA M 2020 07967

1808

pefimax M 2020 06732 1430
Pelinata lu' Pantea M 2020 07012 1482

Petran. Joy.
Passion. Freedom. M 2020 06417

1346

PIATRĂ FOARFECĂ
HÂRTIE M 2019 06769

1238

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Piccolo mondo HOTEL
& RESTAURANT

SINCE 1993 M 2020 06207

1307

PIRAMIDA M 2020 07390 1584
Piscine Biotop M 2020 06866 1457

PISICA M 2020 06446 1359
Pisica MiauMiau M 2020 06445 1357

PlanetPhone M 2020 07142 1524
PlanTuna M 2020 08178 1875

plastor TRADING M 2020 06530 1402
PLOO-N GURA M 2020 07594 1674

PMU events M 2020 00206 1241
PODCAST 24 M 2020 07372 1574
PODCAST TV M 2020 07367 1574

POFTA DE VARA M 2020 07430 1593
Poka M 2020 07621 1686

pool mob design M 2020 07101 1501
POȘTA ROMÂNĂ

VERDE RO M 2020 07902
1782

ppt M 2020 07184 1538
Prepino M 2020 06897 1464

PRESTIGIU SPRL M 2020 06790 1444
Presto M 2020 07859 1771

PRESTO - Mai
mult decat pizza! M 2020 07873

1776

PRETUIESTE VIATA M 2020 06814 1452
Prime Dent M 2020 06839 1456

PRIME INTELLIGENCE M 2020 07178 1537
PRIMUMED M 2020 07050 1492

PRIVATE
BAKING by Anca M 2020 07610

1682

Pro Barber by
Barbosul Prietenos M 2020 06090

1285

PROBLAST M 2020 08185 1876
PRO BRIGHT M 2018 07251 1232

PRO DEVELOPMENT M 2020 06973 1478
ProducatorGazon.ro M 2020 04719 1249

profarma M 2020 06586 1409
Professional
tools consult M 2020 06872

1458

profihaircare M 2020 03544 1247
PROGRAM PENTRU

ELEVI-BUILD
YOUR FUTURE M 2020 06156

1300
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Proiectura OCTO
Parte din proiectul tău M 2020 08344

1887

Promoţionale
senzaţionale M 2020 06247

1321

PROSTATISYN M 2020 07035 1488
PRO TECH M 2020 06433 1353

PSC M 2020 07421 1590
PSC GROUP M 2020 07424 1591
psihologie

cuantică by Sonia M 2020 07074
1496

Puiul de odinioară M 2020 07901 1782
PULSAR HOME
EXPERIENCE M 2020 07284

1555

QANON M 2020 07547 1649
Qeno M 2020 07165 1526

QNODI M 2020 07973 1811
RainicStore EST. 2017 M 2020 06574 1406

Raisa Mo M 2020 07877 1777
RAMATUELLE events
beyond imagination M 2020 07088

1498

Rania Apartments M 2020 07787 1747
Răsărit din natură,

desăvârșit cu pasiune M 2020 07667
1716

RC Remus Ciobanu
COMMITTED TO SERVE M 2020 08336

1884

REALITĂȚI ȘI
PERSPECTIVE M 2020 06974

1479

REALSPORT mai
mult decât sport
www.realsport.ro M 2014 00506

1208

Regina apelor minerale M 2020 07199 1541
REHYDROL M 2017 07261 1231

RELIABLE CULTURE M 2020 07175 1535
RELIGHT

TECHNOLOGY M 2020 02675
1245

Renaște Iașul
de odinioară M 2020 06344

1334

REPERUL M 2020 04829 1250
RESTAURANTUL

DOMNESC CURTEA
DE ARGEŞ M 2013 04463

1207

RESTAURANTUL
MERIDIAN ZERO M 2020 07338

1560

RESTOHOME You
plan to enjoy, we
cook to deliver M 2020 06638

1415

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)
R FIT M 2020 06336 1333

RICOMED M 2020 07805 1764
RI-MED M 2020 07804 1763
RING M 2020 08135 1871

ROCHENA YOUR
PRETTY DIARY M 2020 06039

1282

ROKE M 2020 07613 1685
ROMANIA, O

SARBATOARE! M 2020 06898
1465

Romanian Business
Resilience Network

Afacerea ta CONTează! M 2020 06810

1451

Romcim. Contează
ce lăsăm în urmă. M 2020 06694

1425

rompetrol ajungi
mai departe M 2015 01359

1219

rompetrol
getting further M 2015 01358

1219

rompetrol
KazMunayGas
International

Group Member M 2020 06425

1351

ROMTOX M 2011 06061 1205
Rothmans

CHARACTER AND
QUALITY FOR MORE

THAN 125 YEARS M 2020 06784

1441

R REGALLIA M 2020 07661 1710
RUNDONG M 2020 07663 1714

RUVA M 2020 06655 1420
S M 2020 07975 1817

S.C. "SECURITY
M-BOX" S.R.L.

SECURITY M BOX M 2020 06956

1476

S.C. LACECA S.A. -
Centrul de Cercetare

pentru Calitatea
Produselor Textile

și Protecția Mediului M 2020 06407

1343

SABIPLAST M 2020 07551 1649
Sablier M 2020 06400 1343

Safe Blue M 2020 08078 1837
SAFE CARE M 2020 02673 1244

SAFETY ACADEMY M 2014 00799 1208
SAILBOAT HUNTER M 2020 07799 1751

salad Factory M 2020 07876 1776
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SALVADORE M 2020 05979 1276
SanoVita BIO M 2020 06521 1396

Sanvero Complex
de fermenți biliari M 2020 05178

1256

Sanvero Urostrong
JUNIOR Supliment

alimentar M 2020 06200

1306

SCAFFE M 2020 06006 1279
Scoala9 Hotspot BRD M 2020 06654 1419

SCOALA
POSTLICEALA

SANITARA CAROL
DAVILA EDUCATIE
pentru SANATATE M 2020 07969

1809

Scobusal slavia pharm M 2020 07657 1707
SECRETIST M 2020 08174 1875
SECRETIST M 2020 08803 1906

SELFY SPUMĂ ACTIVĂ M 2020 05159 1255
SENTRUMDENT M 2020 07065 1495

Shaping the future
4 a better 2morrow M 2020 07171

1535

SHARDORAY M 2020 07631 1688
She is Mom THE
COMMUNITY OF

SUCCESSFUL MOMS M 2020 08390

1891

SHINE M 2020 07862 1772
SHOPIKA M 2020 08329 1882

SIENNA TERASE
DANUBIENE MERLOT

PREMIUM OAK M 2020 08438

1901

SIGURANȚA UNUI
TRAI MAI BUN M 2020 07036

1489

SIRANALEN M 2020 06747 1436
SIROPEL FERICIT M 2020 00690 1243

SJV SPORTING
JUNIORUL VASLUI M 2020 06746

1435

SKINERGIST M 2020 06062 1283
Slimmm... bread M 2013 03967 1206
SMART DECOR

TIME TO DESIGN M 2020 06759
1439

Smart Rom Prodax
SISTEME DE

SECURITATE PAZA
SI PROTECTIE M 2019 05547

1236

smart wrap high
performance M 2020 06719

1426

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

smart wrap smart
as our clients M 2020 06720

1426

smart wrap the
smart green M 2020 06721

1427

SMASH M 2020 07697 1723
SNOWY LIZARD M 2020 06558 1405
SOC ŞI LĂMÂIE

BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU

APĂ MINERALĂ
NATURALĂ M 2020 06369

1338

Soko SMART KAUFEN
BUY CLEVER M 2020 06235

1318

SolarPro M 2020 05980 1276
SOOCITZI M 2020 06240 1318
SOVATA M 2020 05467 1261

SPECTRA
PROFESSIONAL
UV SOLUTIONS M 2020 07287

1556

STANCOSAN M 2014 01147 1211
Stanleybet M 2020 07977 1818

STANLEYBET M 2020 07976 1818
STAR PROJECT M 2020 07333 1559
StartUP Career M 2020 04961 1251

STAȚIA de CARTE locul
pentru pauza de citit M 2020 07374

1575

STAȚIA ROMBEER
EXPRESS M 2020 06609

1412

STAȚIA ROMBEER
Fă-ți plinul! M 2020 06301

1326

stay negative M 2020 08169 1874
STELAS M 2020 07634 1692

STERISACO M 2020 06661 1420
Storage Logistics M 2020 06595 1409

STRAIGHT
LINE Garage M 2020 06959

1477

summermag M 2020 06415 1344
SUPER FRESH M 2020 05091 1252

SUPERMEDICAL for
a healthy tomorrow M 2020 07960

1798

SURSELE BORSEC M 2020 05170 1255
SVAITER DORNA M 2020 04900 1250

SWAZM M 2020 06795 1447
SYNEK M 2020 07245 1551

SZÉKELY
konyha és kert M 2020 07990

1821
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TAMINO FORTE
BY MEDICINAS M 2020 06177

1303

Tara Dornelor M 2020 04928 1250
Taste the Drama M 2020 06798 1448

TBF M 2020 06393 1341
T Centrul de

Implantologie
TRANSILVANIA M 2020 02422

1244

T Centrul de
Implantologie

TRANSILVANIA
Reţeaua de

medicină dentară M 2020 07487

1604

TeamVision the
place for real men M 2020 06386

1340

TechBank M 2020 06735 1433
Tech Bank M 2020 06723 1427

TECHVENTURES BANK M 2020 08337 1885
tekafe M 2020 07522 1645

Telegrafonline M 2020 06424 1350
țepeș ANTI-ȚAPĂN M 2020 06616 1412

TeraPlast profile PVC M 2020 07347 1563
TERASA RESTAURANT

DOMENIUL 7 SCARI M 2020 05135
1254

TERRAM M 2020 07716 1729
Terra Valleverde M 2020 07195 1540
THE BOX - CITY
WAREHOUSE M 2020 05374

1259

THE GRACE ROSES M 2020 07633 1691
The GRILL meet & meat M 2020 06427 1352

The Healthy Cake M 2020 00377 1242
The House of English M 2015 00976 1216

THEMA FLOWER M 2020 06836 1455
the Meatfather M 2020 06797 1447

ThoSay M 2020 06890 1462
TOMIS M 2020 08137 1871

TONIMOB SRL M 2020 06644 1418
TONMIR TIGLA

METALICA BOMBAT M 2020 05586
1264

TONMIR TIGLA
METALICA CLASIC M 2020 05587

1265

TONMIR TIGLA
METALICA SIMETRIC M 2020 05585

1264

tood Good taste.
Good food. M 2020 06267

1322

Denumire marcă Nr. depozit pag.
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TOPbearings M 2015 07850 1227
TOPRO M 2020 07244 1550

Tradition Tm Tradition
Und Markt ESTD 2017 M 2020 06186

1305

Transilvania Camp M 2020 07335 1559
transmec M 2020 01163 1243

TreeHouse M 2020 07983 1819
Trepo M 2020 07508 1632

TRICKERT WEAR
LIKE A V.I.P. M 2020 06756

1438

trickshot bowling/
restaurant M 2015 01002

1216

TRIUMF M 2020 08138 1872
TROPIC BREEZE M 2020 08433 1900

TROPICOOL BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU

APĂ MINERALĂ
NATURALĂ M 2020 06368

1337

TROXSAL
SLAVIA PHARM M 2020 07649

1701

T TEHMIN BRASOV M 2020 07542 1648
TUNARI case concept M 2018 06777 1232

TUNARI CASE
CONCEPT M 2018 06776

1232

TV GAS M 2020 07069 1496
TYMBARK

VITAMIN WATER M 2020 01467
1243

U3a UNIVERSITATEA
VÂRSTEI A 3-

A CLUJ-NAPOCA M 2020 06525

1399

UNALIKE BEAUTY M 2020 06686 1423
UN CÂNTEC NOU M 2020 06977 1479

UN DOCTOR PENTRU
DUMNEAVOSTRĂ M 2020 08082

1838

Unește rapid
vocile românilor M 2020 07114

1507

Univers Enciclopedic M 2020 07053 1492
UNIVERS FRACTAL M 2020 06875 1459

URS PACK GO GREEN M 2020 06174 1303
Ursul Cafegiu M 2020 06524 1399

UR UPHILL
RESIDENCE M 2020 07556

1651

utilup M 2020 07480 1601
U UNDERLINE M 2020 06900 1465

Valleverde M 2020 07203 1542
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VATRA PAN M 2020 07989 1820
VEINOX M 2020 07696 1723

verdesco M 2020 07130 1511
VERIDICA V

STAND FOR FACTS M 2020 06474
1387

VERRE DE NATURE
98% natural M 2015 01081

1216

VERRE DE NATURE
98% vegetal M 2015 01082

1217

VESELO SELO M 2014 01734 1213
VETERINARIA

PUBLICAŢIE EDITATĂ
DE COLEGIUL

MEDICILOR
VETERINARI

DIN ROMÂNIA M 2011 07035

1206

VGR NAVIGATOR M 2020 07666 1715
VICII & DELICII
Salon de vinuri
și gastronomie M 2020 00201

1240

VIDIS all about eye care M 2020 07670 1716
VIEȚI ÎN LUMINĂ M 2020 06980 1479

VILLETTA M 2020 07498 1618
VINARIAM M 2020 07186 1539

VIRAL M 2020 07559 1653
Virtual Contraceptive

Consultation (ViC) M 2020 04906
1250

virus-stop M 2020 06663 1421
VIVA BANK M 2020 06771 1440

VIVA CREDIT BANK M 2020 06773 1440
VOCEA BÂRLADULUI M 2020 06561 1405

vremea noua M 2020 07341 1561
VURPĂR M 2015 01181 1217

weddink UNIQUE
WEDDING INVITATIONS M 2020 07100

1501

WELL PROFESSIONAL
SOLUTIONS M 2020 06118

1288

wevo M 2020 07489 1605
WIN M 2020 07426 1592

WINEBOX M 2020 07020 1484
WINE BUILDING M 2020 06135 1297

WINGS for
your business M 2020 06270

1323

wintermag M 2020 06416 1345
WISE M 2020 06947 1475

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

WOODY M 2020 07733 1731
YACHTDIVER

www.yachtdiver.eu M 2020 07058
1494

Y-muno M 2019 08551 1240
ZAYA M 2020 05955 1275
Zdi TV M 2020 07132 1520

zen M 2020 07979 1818
ZEN GARDEN M 2020 08230 1877
ZENKABEAT M 2020 08421 1893

Zenobilin M 2020 06548 1404
ZENOS M 2020 07637 1695

ZEN PROTECTION
SECURITY ZPS M 2020 07678

1718

ZEST M 2020 06733 1431
Zmeurică Băutură

răcoritoare
carbogazoasă cu suc
de zmeură Zmeurică

Carbonated soft drink
with raspberry juice M 2020 07608

1679

ZOXA M 2020 08090 1865
ZUZU I love Kefir M 2020 06892 1463
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A.A.R.D. C.A.R. UNIREA TECUCI M 2020 07794 1751
A.A.R.D. C.A.R. UNIREA TECUCI M 2020 07791 1748
A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI M 2020 07276 1553
A.G. RADIO HOLDING SRL M 2020 08425 1894
A.G. RADIO HOLDING SRL M 2020 08426 1896
A&C INTERNATIONAL ROAD CARGO M 2020 06269 1322
A&C INTERNATIONAL ROAD CARGO M 2020 06270 1323
ACADEMIA DE ȘTIINȚE MEDICALE DIN ROMÂNIA M 2020 06542 1403
ACC OCULAR LENS SRL M 2020 06170 1302
ACRONYM DESIGN SRL M 2020 00201 1240
ADEPLAST SRL M 2020 06788 1443
Adobe Inc. M 2020 07037 1489
ADRIA BROKER SRL M 2020 06161 1302
ADRIANA POPESCU M 2014 01162 1211
AFLOFARM ROMANIA SRL M 2020 07482 1601
AGIL CURIER S.R.L. M 2020 07647 1700
AGMI S.R.L. M 2020 05561 1263
AIM HR OUTSOURCING SRL M 2020 07858 1770
AKKORD GROUP SRL M 2015 01629 1221
AKRO S.R.L. M 2020 07287 1556
ALBALACT S.A. M 2020 06892 1463
ALEXANDRU ANDREI TECĂU M 2020 07522 1645
ALIWEB IMPEX SRL M 2020 07400 1586
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. M 2019 07279 1239
ALLNEED ADVERTISING SRL M 2020 06620 1413
ALPHA & OMEGA INTERMEDIAR CONSTRUCT S.R.L. M 2020 07815 1770
AMAZING EVENTS SRL M 2020 07395 1585
AMELAYAT SRL M 2020 08128 1870
ANA SI CORNEL SRL M 2020 06208 1312
ANDREI CĂTĂLIN CORNELIU M 2020 06778 1441
ANGHEL ALIN-CONSTANTIN
PORST MARIANA M 2020 07859

1771

ANGHEL ALIN-CONSTANTIN
PORST MARIANA M 2020 07873

1776

ANGHEL ALIN-CONSTANTIN
PORST MARIANA M 2020 07876

1776

ANGHELINEI VALENTIN-GHEORGHE M 2020 06524 1399
ANIMA VISION. SRL M 2020 06844 1456
APARTHOTEL PROPERTIES SRL M 2020 07447 1596
APHRODITA SRL M 2020 05467 1261
APICOLA PASTORAL GEORGESCU SRL M 2020 07404 1587
APOSTOL CRISTIAN IONEL I.I. M 2020 06561 1405
ARENA GROUP SA M 2020 06171 1302
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ARTA CORE VISION SRL M 2020 06741 1434
ASADOLLAHI MOHAMMAD TAGHI
ASADOLLAHI NICOLETA M 2020 06674

1422

ASOCIAȚIA "MAI MULT VERDE" M 2020 08070 1828
ASOCIAȚIA "MAI MULT VERDE" M 2020 08071 1829
ASOCIAȚIA ALIANȚA INTERNAȚIONALĂ A JURNALIȘTILOR ROMÂNI M 2020 06474 1387
ASOCIAŢIA BREASLA CÂRCIUMARILOR BRAŞOVENI M 2020 06793 1446
ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV AUTO ART M 2020 06602 1410
ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL STRUCTURILOR SPORTIVE (ASCDMSS) M 2020 06645

1419

ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL STRUCTURILOR SPORTIVE (ASCDMSS) M 2020 06646

1419

ASOCIAȚIA INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION M 2020 06940 1475
ASOCIAȚIA INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION M 2020 06938 1474
ASOCIAȚIA INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION M 2020 06939 1475
ASOCIAŢIA INTERNATIONAL ARTS INSTITUTE (IAI) - INSTITUTUL
INTERNATIONAL DE ARTE (IIA) M 2014 00947

1210

ASOCIATIA PRESA BUNA M 2020 07518 1639
ASOCIATIA ROMANA IMPOTRIVA LEUCEMIEI M 2014 00937 1209
ATODIRESEI GABRIELA M 2020 06448 1360
ATODIRESEI GABRIELA M 2020 06445 1357
ATODIRESEI GABRIELA M 2020 06440 1355
ATODIRESEI GABRIELA M 2020 06446 1359
ATTILA TAKACS M 2014 00506 1208
AUTO AS INTERNATIONAL SRL M 2020 07770 1741
AUTOCOM ONLINE SRL M 2020 02915 1245
AUTOGAZ ROMANIA SRL M 2020 07069 1496
AXIVEN DISTRIBUTION S.R.L. M 2019 01319 1235
AYMO E-COMPATIBIL SRL M 2020 07403 1587
B.I.A. BOBERIS Ramona Nicoleta PFA M 2015 00147 1214
BACHEȘ CONSTANTIN M 2020 06613 1412
BALAN ALEXANDRU-IONEL M 2020 07183 1538
BALSANU DORINEL GEORGEL
PETCU IONUT M 2020 07931

1795

BĂRĂGĂU MIHAI LAURENȚIU M 2020 06320 1329
BEAVYS LOUNGE S.R.L. M 2020 06414 1344
BELAGRO DEVELOPMENT SRL M 2020 07574 1670
BELLES MARKS LTD M 2020 07667 1716
BENEDIC CONSTANTIN M 2020 07058 1494
BENEDIC CONSTANTIN M 2020 07059 1495
BERGENBIER S.A. M 2020 06996 1481
Better Collective A/S M 2020 07912 1783
BFC HIGHEST CONSULTING SRL M 2020 07594 1674
BHS BIO INNOVATION SRL M 2017 01825 1229
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BIANDRE KRI CONSTRUCT SRL M 2020 07615 1686
BIBORTENI AQUA S.R.L. M 2020 06367 1336
BIBORTENI AQUA S.R.L. M 2020 06370 1339
BIBORTENI AQUA S.R.L. M 2020 06368 1337
BIBORTENI AQUA S.R.L. M 2020 06369 1338
BINDEA PAUL ANDREI M 2020 06245 1320
BIO EURO MESES SRL M 2020 07786 1747
BIO EURO MESES SRL M 2020 07787 1747
BIOMAX HOLDINGS PTE LTD M 2020 07981 1819
BIOTOP ENERGY SRL M 2020 06866 1457
BLACK EIGHT S.R.L. M 2020 07390 1584
BLUESET IMPEX SRL M 2020 07706 1727
BLUESET IMPEX SRL M 2020 07708 1728
BONA NARCISA-ANAMARIA M 2020 07814 1769
BOTTLE BRANDS SRL M 2020 07381 1581
BRAND LEADER SRL M 2010 06613 1205
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA M 2020 06654 1419
Bredent Medical Romania SRL M 2020 03535 1247
BREDENT MEDICAL ROMANIA SRL M 2020 07525 1646
British American Tobacco (Brands) Inc. M 2020 07016 1483
British American Tobacco (Brands) Inc. M 2020 07015 1483
British American Tobacco (Brands) Limited M 2020 07279 1554
British American Tobacco (Brands) Limited M 2020 06984 1480
British American Tobacco (Brands) Limited M 2020 06912 1466
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2020 08437 1901
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2020 08098 1868
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2020 08433 1900
BROKING APPLICATION CONSULTANCY CENTRE S.R.L. M 2020 06354 1335
BRUMA OTILIA M 2020 08089 1864
BRUMA OTILIA M 2020 08087 1854
BUCIUMANA SRL M 2015 02461 1225
BUCUR-SABĂU ALEXANDRA-DIANA M 2020 07388 1583
BUJOR CRISTINA IRINA
MACOVEANU RENATA
NEAGU CRISTINA - MĂDĂLINA M 2020 06798

1448

BUNEA DRAGOŞ M 2020 07140 1523
BUNGESCU ADRIANA M 2020 06140 1298
CABINET INDIVIDUAL GABRIEL ALBU M 2020 07751 1737
CABINET INDIVIDUAL GABRIEL ALBU M 2020 07752 1737
CABINET INDIVIDUAL GABRIEL ALBU M 2020 07753 1737
CACOVEANU ALEXANDRU MIHAI M 2020 05133 1254
CAFENEA VIBES SRL M 2020 08077 1837
CAIA ADVERTISE M 2020 07353 1564
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CAKES BY MAMI GETA SRL M 2020 07610 1682
CALIN COMPANY JUNIOR SRL M 2020 07653 1703
CALIPSO S.R.L. M 2020 07355 1565
CAMERA NOTARILOR PUBLICI CONSTANŢA M 2014 01567 1212
CÂMPEAN COSMIN M 2020 06186 1305
CAMPUS MEDIA TV S.R.L. M 2020 05640 1265
Carrefour Romania SA M 2020 08043 1824
CARSTOCEA ANCA M 2020 06330 1332
CASA DIN PADURE SRL M 2020 07268 1552
CASA MIRCEA + MIHAI SRL M 2020 07614 1685
CASA STIL INTERNATIONAL SRL M 2020 03670 1248
CASPIAN CATERING IMPEX SRL M 2020 06618 1413
CÂSU A MIHAI - MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE M 2020 07688 1721
CĂZĂNESCU ŞTEFAN-RĂZVAN M 2020 06517 1396
CBC HOLDING AG M 2020 07485 1604
CEBIS International SRL M 2017 07261 1231
CEDAR INVEST S.R.L. M 2020 06010 1281
CEMACON M 2020 08432 1899
Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvotare Profesionala M 2020 06750 1436
CEZAR PUŞCAŞU M 2014 00890 1209
CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD. M 2019 00063 1234
CHITICARU EDUARD-MIHAI M 2020 05979 1276
CIMPOERU VALENTIN MARIAN M 2020 06959 1477
CIOBANU LIVIU-CONSTANTIN M 2020 06336 1333
CIOBANU LIVIU-CONSTANTIN M 2020 06338 1333
CIOBANU REMUS M 2020 08336 1884
CIOCARLAN RADU M 2020 07622 1687
CIOCIU TIBERIU ANDREI
VICTOR IOAN ȘTIRBU M 2020 07079

1497

CÎRSTEA IONUŢ-EDUARD M 2020 08169 1874
CISCO TECHNOLOGY INC M 2020 07636 1693
CIUCU STEFANIA ANDRA M 2020 06247 1321
CIUREA CATALIN DENIS M 2020 07965 1801
CIUREA CATALIN DENIS M 2020 07974 1812
CIUREA CATALIN DENIS M 2020 07999 1823
CLINICSMED CME SRL M 2020 07600 1677
CLUB SPORTIV SPORTING JUNIORUL VASLUI M 2020 06746 1435
CMAG ONLINE SHOP SRL M 2020 06681 1423
COCIȘ DORA M 2020 05850 1273
COCOON ATELIER DE PARFUM M 2020 06122 1293
COJOC MARCEL M 2020 07020 1484
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA M 2011 07035 1206
COLEMAN AVANT SRL M 2020 07926 1794
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COMAN ANDREI MIHAI M 2020 07913 1784
COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE SRL M 2020 07716 1729
COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE SRL M 2020 07717 1730
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA M 2020 07902 1782
COMPIEST ANVICO SRL M 2020 07877 1777
COMUNA ZETEA M 2016 08070 1229
CONDURACHE G.MARIAN SERGIU INTREPRIDERE FAMILIALA M 2020 07679 1719
CONSTANTIN STAN M 2014 01147 1211
CONTAKT CARTRIDGE SRL M 2020 07244 1550
CONTEGO INVESTMENT GROUP SRL M 2020 07697 1723
CONTINENTAL ENERGY SRL M 2020 06365 1336
CORNELIA LUMINITA DECU M 2020 07035 1488
CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN
ROMÂNIA M 2020 06809

1450

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN
ROMÂNIA M 2020 06810

1451

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA M 2020 07605

1678

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA M 2020 07606

1679

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA M 2020 08163

1872

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN
ROMÂNIA M 2020 08164

1873

COSTEA MARIN M 2020 04933 1251
COSTEL CRISTIAN TRANDAFIR M 2015 01383 1220
CRACIUNESCU MIHNEA
CRACIUNESCU MARIA-ADA M 2020 08545

1904

CROITORU SIMONA M 2020 07471 1598
CROWN FASHION INTERNATIONAL SRL M 2020 07631 1688
DABIJA CONSTANTIN-CIPRIAN M 2020 07661 1710
DACIN SARA - DREPTURI DE AUTOR IN CINEMATOGRAFIE SI
AUDIOVIZUAL - SOCIETATEA AUTORILOR ROMANI DIN AUDIOVIZUAL M 2015 01478

1220

DACIN SARA - DREPTURI DE AUTOR IN CINEMATOGRAFIE SI
AUDIOVIZUAL - SOCIETATEA AUTORILOR ROMANI DIN AUDIOVIZUAL M 2015 01480

1221

DADUANDU COSMETICS SRL M 2020 07868 1774
DAMILA SRL M 2020 07754 1738
DANAILA CRISTIAN MARIUS M 2020 07282 1554
DANA PAULA TORGE M 2015 01527 1221
DANCO TRADE FACILITY S.R.L. M 2020 07724 1730
DAVID CIPRIAN MIHAI M 2020 05091 1252
DD IP Holder LLC M 2020 07157 1526
DEDIU NICOLAE M 2020 05417 1260
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DEHELEAN ALIN
GABOR PAUL-GABRIEL
MOLDOVAN RADU-DAN
MĂNILĂ SILVIU-CĂTĂLIN
NAGHI DUMITRU-CRISTIAN
OPREA REMUS-MARCEL
PINTEA MIHAI-FLAVIU
POP OVIDIU-ADRIAN
VÂRVAŞ EMILIAN-IOAN M 2020 06458

1386

DENKA DOORS SRL M 2020 07539 1647
DENTPARK GROUP SRL M 2020 07295 1557
DE SILVA INTERMED SRL M 2020 07195 1540
DE SILVA INTERMED SRL M 2020 07203 1542
DGH LOG & SPED SRL M 2020 06896 1464
DIALEXTOY SRL M 2020 06329 1331
DIALEXTOY SRL M 2020 06299 1325
DIANU ANDREEA-GEORGIANA M 2020 07773 1741
DICULESCU DANIEL M 2020 07167 1531
DINCA LAURA-TEODORA M 2020 06811 1452
DOBRE MIRCEA-RADU M 2020 07412 1588
Dobyns Rods, Inc. M 2020 06688 1424
Dobyns Rods, Inc. M 2020 06689 1424
DOCAMED CLINIC SRL M 2019 07964 1240
DOCLINK SRL M 2020 07692 1722
DOCTOR SWISS SRL M 2020 07595 1676
DODU MORARU SRL M 2020 06638 1415
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA M 2020 07682 1719
DONA. LOGISTICA S.A. M 2020 06200 1306
DONA LOGISTICA SA M 2020 05178 1256
DOUANE GROUP SRL M 2020 05246 1259
DR. PHYTO SRL M 2020 07393 1584
DRAGOMIR-IONITA VICTOR M 2020 06076 1285
DRAGOMIR-IONITA VICTOR M 2020 06077 1285
DRAGOMIR-IONITA VICTOR M 2020 06075 1284
DUMITRAȘCU MIHAELA M 2020 07479 1600
DUMITRESCU NICOLAE - DRAGOȘ M 2020 07178 1537
DUNDAR MEHMET HACI M 2020 07207 1543
Dunhill Tobacco of London Limited M 2020 06815 1453
ECOM STORE S.R.L. M 2020 08187 1877
EDIDI MAG 2020 SRL M 2020 06734 1432
EDITURA HARGITA NÉPE M 2020 07990 1821
ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL M 2020 07284 1555
ELITE TEAM SECURITY SRL M 2020 07474 1599
EMPORIS NETWORKS SRL M 2020 06433 1353
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ENCORSA HQ SRL M 2020 08348 1890
ENE VASILE
ENE MARILENA M 2020 06764

1439

ENE VASILE
ENE MARILENA M 2020 06766

1439

ENJOBS HR SRL M 2014 01318 1211
ENOCRAMA TRADING S.R.L. M 2020 06325 1329
ENOCRAMA TRADING S.R.L. M 2020 06326 1330
ENTERTAINMENT BUSINESS DEVELOPMENT (EBD) SRL M 2015 01002 1216
EPIC WEB SRL M 2020 06424 1350
EQUILOR HOLDING LIMITED M 2020 07975 1817
EQUILOR HOLDING LIMITED M 2020 07976 1818
EQUILOR HOLDING LIMITED M 2020 07977 1818
ERFELLO STORE SRL M 2020 07490 1616
EUROCASH SA M 2020 05950 1275
EUROCCOPER SRL M 2020 06056 1282
EVERGENT INVESTMENTS S.A. M 2020 06791 1444
EVERGENT INVESTMENTS S.A. M 2020 06792 1445
EXCLUSIVE SOUND DJ SRL M 2020 07997 1823
EXCLUSIV PROMOTION SRL M 2019 06646 1237
EXPRESS CREDIT IMM I.F.N. S.A. M 2020 06328 1330
EXTE TRADING SRL M 2020 07895 1780
FABRICA OSPITALITATII SRL M 2020 06596 1410
FAGIA S.R.L. M 2020 07659 1708
FIVE CONTINENTS TRADING COMPANY 1993 SRL M 2020 07553 1650
FOTBAL CLUB FCSB SA M 2015 00092 1213
FOTBAL CLUB FCSB SA M 2015 00094 1214
FOUR DECOR INTERNATIONAL S.R.L. M 2020 08325 1880
FRĂSINEANU PETRICĂ-GABRIEL M 2020 07703 1724
FUNDAȚIA ALFA OMEGA M 2020 06977 1479
FUNDAȚIA ALFA OMEGA M 2020 06982 1479
FUNDAȚIA ALFA OMEGA M 2020 06985 1480
FUNDAȚIA ALFA OMEGA M 2020 06980 1479
FUNDAȚIA ALFA OMEGA M 2020 06974 1479
FUNDATIA ALMA MATER NAPOCENSIS
ASOCIATIA EDUNATION M 2020 06525

1399

FUNDATIA CORNELIU COPOSU M 2015 02201 1224
FUNDATIA UMANISTA DR. MIOARA MINCU M 2020 07969 1809
FUNDAȚIA UMANISTĂ DR. MIOARA MINCU M 2020 07968 1809
FURNIZORUL MEU SRL M 2020 08090 1865
GALEA SECURITY SRL M 2020 09136 1906
GAOTA IONUT M 2020 01954 1244
GB MOTORS INVEST SRL M 2020 07335 1559
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GEEA.DOC S.R.L. M 2019 05990 1236
GENAROM SRL M 2020 06286 1324
GEORGESCU LEONARD M 2020 07584 1671
GHEBAN CONSTANTIN-DRAGOŞ
GIURCA ANA-MARIA
CRISTIAN-VOICU HOSSU M 2015 02532

1226

GHEORGHE DRAGOS-ANDREI M 2020 06951 1476
GHEORGHIEV SLAVI M 2020 07645 1699
GHEORGHIEV SLAVI M 2020 07646 1699
GHEORGHIEV SLAVI M 2020 07648 1701
GHEORGHIEV SLAVI M 2020 07649 1701
GHEORGHIEV SLAVI M 2020 07650 1702
GHEORGHIEV SLAVI M 2020 07651 1702
GHEORGHIEV SLAVI M 2020 07655 1706
GHEORGHIEV SLAVI M 2020 07657 1707
GHEORGHIEV SLAVI M 2020 07658 1708
GHERASIM RADU-EMIL M 2020 07983 1819
GHIORGHIȘOR IULIAN M 2020 05203 1257
GHIORGHIȘOR IULIAN M 2020 05204 1258
GHIORGHIȘOR IULIAN M 2020 05205 1258
GLOBAL RECORDS SRL M 2020 07367 1574
GLOBAL RECORDS SRL M 2020 07372 1574
GLOBAL RETAIL SALES SRL M 2020 06586 1409
GLORIOUS LIGHTING S.R.L. M 2020 07896 1781
GLORIOUS LIGHTING SRL M 2020 06451 1362
GRADINA URBANA CONCEPT S.R.L. M 2020 07734 1732
GRADINA URBANA CONCEPT S.R.L. M 2020 07735 1734
GREENCODRU SRL M 2020 06634 1414
GREENCODRU SRL M 2020 06635 1414
GRIGORE MIHAIL-DAN M 2020 08044 1827
GROSU CĂTĂLIN M 2020 06386 1340
GROSU CĂTĂLIN M 2020 06379 1339
GROZA IOAN-LUCIAN M 2020 07888 1779
Gruma, S.A.B. de C.V. M 2020 06507 1393
GRUMA, S.A.B. DE C.V. M 2020 06138 1298
GRUPA MASPEX Sp. z.o.o. Sp. k. M 2020 01467 1243
GRUP PETROL MARIN SA M 2020 07359 1565
GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET SRL M 2020 07132 1520
GRUPUL EDITORIAL ROCART SRL M 2020 06495 1392
GURBAI ZOLTAN M 2020 06255 1322
HAMAT IMPEX SRL M 2020 07867 1773
HAȚEGAN-OLTEAN EMERALIDA-MARIA M 2020 06576 1406
HELLO HOLIDAYS SRL M 2020 08230 1877
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HERA VASILE-SEBASTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ M 2020 06134 1294
HIGHERSELF SRL M 2020 07652 1703
HIPOO RETAIL SRL-D M 2020 07108 1503
HITMAN SECURITY SRL M 2021 01201 1907
HOFTO SRL M 2020 06452 1363
HOLLEMAN AGRO PROD SRL M 2020 07897 1781
HOLROM MANAGEMENT RENEWABLE SRL M 2020 06890 1462
HOMESTUFF SRL M 2020 07223 1546
HUEALA TEODOR M 2020 06558 1405
HUEALA TEODOR M 2020 06557 1404
Î.I. GEAMĂN ANCA M 2020 07778 1743
IANUS MARIA M 2020 06062 1283
IGNA GHEORGHE CORNEL M 2020 06539 1403
ILIE OLIVIA-GEORGIANA M 2020 05119 1252
IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA M 2020 07936 1796
INDEPENDENT CATANSUS S.R.L. M 2020 06839 1456
INDEPENDENT OIL TOOLS SRL M 2020 07458 1598
INDICO LINE SRL M 2020 07973 1811
INDRIES ADRIAN SEBASTIAN M 2020 07604 1678
ÎNGHEŢATĂ DE LA MOŞU SRL M 2020 06994 1481
INNOVATIVE MEDIA PRODUCTION SRL M 2020 05955 1275
INNOVATIVE TRADING CENTER SRL M 2020 07801 1753
INOLABS S.R.L. M 2020 07144 1525
INOLABS S.R.L. M 2020 07143 1524
INOX SA M 2020 07625 1687
INSTITUTUL EST EUROPEAN DE SANATATE A REPRODUCERII M 2020 04906 1250
INTEL CORPORATION M 2020 06639 1415
IOANA PREDESCU M 2015 01216 1218
IONUT FLORIN PANDILICA M 2013 04463 1207
IORGULESCU MIHAELA RALUCA
DUMITRESCU CRISTINA M 2020 06595

1409

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL M 2020 07242 1549
IRINESCU DANIEL BOGDAN M 2020 06774 1440
ISTOAN DENT S.R.L. M 2020 07487 1604
ISTRATE CRISTIAN GEORGE
CÂRNICI ALEXANDRU DRAGOŞ
KELMER IONUŢ GELU M 2020 06415

1344

ISTRATE CRISTIAN GEORGE
CÂRNICI ALEXANDRU DRAGOŞ
KELMER IONUŢ GELU M 2020 06416

1345

IT GRUP SRL M 2020 07489 1605
IULIAN DOFTOREANU M 2015 02348 1225
IV AESTHETIC CLINIC S.R.L. M 2020 05208 1258
IVAN BOGDAN M 2020 07508 1632
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IVANESCU MARINELA M 2020 06176 1303
IVIRUDIA SRL M 2020 07422 1591
JOHANDAV S.R.L M 2020 07962 1799
JU KIDS SRL M 2020 06743 1435
KAROLY COMSERV SRL M 2019 03755 1235
KEMCRISTAL S.R.L. M 2020 07656 1707
K-EVENT SOLUTIONS S.R.L. M 2016 06541 1228
KIRA BENIAMIN M 2018 08498 1233
KMG ROMPETROL SRL M 2015 01359 1219
KMG ROMPETROL SRL M 2015 01358 1219
KMG ROMPETROL SRL M 2020 06425 1351
KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA
BAMBI A.D. POZAREVAC M 2020 07946

1796

KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA
BAMBI A.D. POZAREVAC M 2020 07947

1797

KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA
BAMBI A.D. POZAREVAC M 2020 07949

1797

KRONSTADT TOURISM & SERVICES SRL M 2020 06748 1436
KTB PROMOTION S.R.L. M 2020 07757 1740
KUMKAPI EMRULLAH M 2020 06816 1454
KUMKAPI EMRULLAH M 2020 07225 1546
KURUCZ JUDIT M 2020 07686 1720
LĂCUREANU GABRIEL FLORIN M 2020 06523 1398
LANDMARK MANAGEMENT SRL M 2020 07986 1820
LAROPHARM SRL M 2020 07748 1736
LA RUNDA COM SRL M 2014 01734 1213
LASZLO GABRIEL-DANIEL M 2020 06895 1464
LAZĂR CLAUDIU-GEORGE
LAZĂR DANIELA-EMILIA M 2020 07556

1651

LAZARESCU CRISTIAN M 2020 07236 1548
LESAN IGOR M 2020 06301 1326
LEȘAN IGOR M 2020 06609 1412
LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. M 2020 06252 1321
LITEX LINE SRL M 2020 08346 1888
LIVEMUSEART SRL M 2020 03177 1246
LIVE STREAMING PROVIDER M 2020 07057 1492
LUCA FLORIN
LUCA ANA-MARY M 2020 06898

1465

LUCICOSM S.R.L. M 2020 06935 1473
LUICA BUSINESS PAN SRL M 2020 07089 1499
LUNGU CRISTIAN M 2020 05980 1276
LUPASCU-PRUNA GEORGE PFA M 2020 07175 1535
LUPEA MARIA M 2020 06733 1431
M.M.M. TRANS COMPANY SRL M 2020 06678 1423
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M & M PRODUCT SRL M 2020 06719 1426
M & M PRODUCT SRL M 2020 06720 1426
M & M PRODUCT SRL M 2020 06721 1427
MAGIC STAR PROTECTION M 2020 09279 1907
MĂNAC DANIELA-IOANA M 2020 07240 1549
MANDACHI ȘTEFAN-VALENTIN M 2020 06616 1412
MAN GROUP SRL M 2020 07234 1547
MARBO SMART TESTING S.R.L. M 2020 07881 1779
MARCU CIPRIAN M 2020 07519 1639
MARCU CIPRIAN M 2020 07520 1642
MARE SAILING SRL M 2020 06928 1471
MARIAN ILIE RADU M 2015 01414 1220
MARIN ANDREEA-VIOLETA M 2020 06814 1452
MARISTAR COM S.R.L. M 2020 07088 1498
MARK TOTAL CLEANING SOLUTIONS SRL M 2020 07503 1631
MARTA ILONA STUPARU M 2013 04828 1207
MATERIA VERDE S.R.L. M 2020 07130 1511
MATES MARIUS M 2020 06893 1463
MATICIUC CODIN-BOGDAN M 2020 07782 1745
MAZARIANU MARIA M 2020 06313 1328
MC SMART CENTER M 2020 07756 1739
MEATFATHER S.R.L. M 2020 06797 1447
MEDIAUNO SRL M 2020 07171 1535
MEDICAL OFTA CLINIC SRL M 2020 07322 1558
MEDICINAS SRL M 2020 06177 1303
MEDICINAS SRL M 2020 06178 1304
MEDICINAS SRL M 2020 06071 1283
MEDICINAS SRL M 2020 06072 1284
MEDICINAS SRL M 2020 06385 1340
MEDICINAS SRL M 2020 06398 1342
MEDICRIS SRL M 2020 04992 1251
MEDIPLUS EXIM SRL M 2020 07729 1731
Medochemie Ltd. M 2020 06747 1436
MELNIC VIRGIL M 2020 03966 1249
MERER ALIN-VIRGILIU M 2020 06225 1313
MEREUȚĂ LIANA-BIANCA M 2020 07374 1575
MG TEC INDUSTRY SRL M 2020 07979 1818
MICU ALEXANDRA-ROZALIA M 2020 08390 1891
MILENIUM SRL M 2020 06901 1466
MILU STELIAN M 2020 00313 1242
MINCULESCU CRISTIAN-ALEXANDRU
POPA VALTER
BOROBEICĂ DORULEȚ M 2020 06097

1286
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MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI M 2020 07725 1730
MIR BAGAJE SHOP SRL M 2020 07924 1794
MIR BAGAJE SHOP SRL M 2020 07925 1794
MIRICA - RADU GABRIELA - MONICA M 2020 07546 1648
MITZUU MEDIA SRL M 2020 05437 1260
MI VIDIS M 2020 07670 1716
MOBB STAFFING SOLUTIONS SRL M 2020 06526 1400
MOKHLES ABDULKARIM M 2020 06422 1348
MOLDOVAN MIHAELA M 2020 08095 1866
MOVEATILE PROJECT SRL M 2020 07326 1558
MOVE EXPERT SERVICES SRL M 2020 07812 1768
MUSAT MARIAN ALIN M 2020 07475 1600
NAGARDU MARIUS-GABRIEL
OTOPEANU DANIEL M 2020 07022

1486

NATURALIS SRL M 2020 07914 1784
NEAGU CATALIN-FENELON M 2020 07419 1590
NEAGU VIOREL-ALEXANDRU M 2020 08129 1871
NEDEF STEFAN MATEI M 2020 08328 1881
NEDEF STEFAN MATEI M 2020 08326 1880
NEDEF STEFAN MATEI M 2020 08332 1882
NEGARĂ GEORGE-BOGDAN M 2020 07799 1751
NEGRU MARIA M 2018 04860 1231
NESTE INTERNATIONAL SRL M 2020 05985 1276
NEW AKORD SECURITY SRL M 2020 08697 1905
NICOLAU PAUL M 2020 06799 1448
NICOLAU PAUL M 2020 08183 1876
NICOLESCU DUMITRU-MIHAIL M 2020 06527 1401
NICULA DUMITRU MARIUS M 2020 08127 1869
NILBIDI TRANS M 2020 07862 1772
NILBIDI TRANS SRL M 2020 08097 1868
NISTOR IRINA-MIHAELA M 2020 01826 1243
NOEL ANTONIA-PRIANA M 2020 05991 1276
NOGERMA CORPORATION S.R.L. M 2020 07382 1581
NOGERMA CORPORATION S.R.L. M 2020 07383 1582
NO SUGAR SHOP SRL M 2020 07550 1649
NOVARTIS AG M 2020 06449 1362
NOVARTIS AG M 2020 06153 1300
NUTRITIK PERFORMANCE S.R.L. M 2020 08311 1878
OBREJA CLAUDIU-OVIDIU M 2020 07628 1688
OCTOPUS INC SRL M 2020 07660 1709
OCTOPUS INC SRL M 2020 07663 1714
OCTOPUS INC SRL M 2020 07666 1715
OGÂRCIN NICOLAE M 2020 04961 1251
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OLAC, BECHEANU - SCA M 2020 06789 1443
OLIMP COMPANY SRL M 2020 07632 1691
ONESTOPHOME SRL M 2020 07068 1496
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2020 08441 1902
ONLINE SHOP SV S.R.L. M 2020 07871 1774
OPTIC PARTNER SRL M 2020 08078 1837
OPTIVITA SRL M 2020 07900 1782
ORGANIC NUTRITION M 2020 08435 1900
ORIGINAL DEALS RO S.R.L. M 2020 07763 1740
ORIZONT BUSINESS INTELLIGENCE SRL M 2020 07637 1695
ORNEA ANDREEA-MARIA M 2020 07863 1773
OȚIL DANIEL
GRATAR ȘI VORBE SRL M 2020 06427

1352

OTTER-DISTRIBUTION SRL M 2020 06631 1414
OUTDOOR SPORT S.R.L. M 2020 06233 1317
OVIDANMARC S.R.L. M 2020 07528 1646
OVIDIUS MERCADO SRL M 2020 07714 1729
P.P. DISTRIBUTORS ROMANIA S.R.L M 2020 06444 1357
PACO MEDIA-MAGAZIN DE PUBLICITATE SRL M 2020 07097 1500
PACO MEDIA-MAGAZIN DE PUBLICITATE SRL M 2020 07095 1499
PĂCURAR CODRUȚA ALINA M 2020 08174 1875
PĂCURAR CODRUȚA ALINA M 2020 08803 1906
PALARIA DADARLAT SOCIETATE IN NUME COLECTIV M 2020 05722 1271
PALIGORA MIHAELA-RALUCA M 2020 05135 1254
PANDEL ION-CRISTIAN M 2020 07995 1822
PĂNOIU EUSEBIU GABRIEL M 2020 07918 1793
PANTEA MARIN M 2020 07012 1482
PARASCHIV OVIDIU JUSTIN M 2020 07901 1782
PARK EXPERT SERVICE DTL SRL M 2020 05374 1259
PARMA SANITEX SRL M 2020 07910 1783
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT M 2020 07036 1489
PAVELIUC PETRU M 2020 06417 1346
PepsiCo, Inc. M 2019 06769 1238
PETCU MARIAN M 2020 08327 1881
Philip Morris Brands Sàrl M 2020 07123 1510
Philip Morris Brands Sàrl M 2020 07124 1510
Philip Morris Brands Sàrl M 2020 07149 1525
Philip Morris Brands Sàrl M 2020 07121 1510
PHONOTEC SOLUTIONS SRL M 2020 07189 1539
PILAF TUDOREL M 2020 06135 1297
PLANET MANAGEMENT SRL M 2020 07142 1524
PLASTOR TRADING SRL M 2020 06530 1402
PLATON SORIN M 2020 07107 1502
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PLUMB RAZVAN DAN M 2020 07491 1617
PODGORIA OVIDIU SRL M 2020 07951 1798
POKA INGRID-KAROLA M 2020 07872 1775
POKA LADISLAU-IOSIF M 2020 07621 1686
POL ELECTRO FONDA M 2020 06182 1304
POLISANO PHARMACEUTICALS SA M 2020 07050 1492
POLISANO PHARMACEUTICALS SA M 2020 07049 1492
POOL COM S.R.L. M 2020 07101 1501
POPA DORIN M 2020 07338 1560
POPA DORIN M 2020 07339 1560
POPESCU ADRIAN M 2020 07165 1526
PORUSNIUC IULIANA M 2020 07100 1501
POSTOLACHE COSTEL M 2020 07283 1555
POTERA ANDREEA
GADINCEANU IULIA SIMONA M 2020 05999

1278

PREMIERE HOME CONSTRUCT SRL M 2020 07493 1618
PREMIUM DISTRIBUTION HORECA SRL M 2020 07541 1647
PREPINO APP SRL M 2020 06897 1464
PRESTIGIU SPRL M 2020 06790 1444
PRETURI PENTRU TINE SRL M 2020 07184 1538
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT SRL M 2020 06786 1442
PRISUM INTERNATIONAL TRADING CO SRL M 2020 07484 1602
PROBIO ECO EXPERT SRL M 2020 07687 1721
PRODUCĂTORGAZON S.R.L. M 2020 04719 1249
PROIECTURA OCTO SRL, M 2020 08344 1887
PROMERCO IMPORT EXPORT S.R.L. M 2020 06917 1471
PRO TELECOM BUSINESS SRL M 2020 08168 1873
PRO TOOLS CONSULT SRL M 2020 06872 1458
PSC CONTRACTOR & DEVELOPER M 2020 07426 1592
PSC CONTRACTOR & DEVELOPER SRL M 2020 07421 1590
PSC CONTRACTOR & DEVELOPER SRL M 2020 07424 1591
PUȘCAȘ OANA-MARIA M 2020 07120 1509
RAINIC STORE SRL M 2020 06574 1406
RARES MARIUS PASCUT M 2017 03336 1230
RCS & RDS S.A M 2020 05642 1266
REAL EXPERT ADVERTISING S.R.L. M 2020 07613 1685
RETAIL CONCEPT & DESIGN SRL M 2020 05511 1262
REWE ROMANIA SRL M 2020 07563 1662
REWE ROMANIA SRL M 2020 07564 1662
REWE ROMANIA SRL M 2020 07565 1664
REWE ROMANIA SRL M 2020 07566 1668
REWE ROMANIA SRL M 2020 07568 1669
REWE ROMÂNIA SRL M 2020 07560 1653
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REWE ROMÂNIA SRL M 2020 07561 1657
REWE ROMÂNIA SRL M 2020 07562 1658
RICOMED SRL M 2020 07804 1763
RICOMED SRL M 2020 07805 1764
RIGS & TRICKS SRL M 2020 07857 1770
ROB IULIAN M 2020 07811 1768
ROMANIAN FINANCIAL NETWORK SRL M 2020 06426 1352
ROMAQUA GROUP S.A. M 2020 05170 1255
ROMAQUA GROUP SA M 2020 07199 1541
ROMAQUA GROUP SA M 2020 07609 1681
ROMAQUA GROUP SA M 2020 07608 1679
ROMATEC PACKAGING SRL M 2020 08442 1902
ROMCIM S.A. M 2020 06694 1425
ROMCONSULTING INTERNATIONAL SRL M 2020 07769 1741
ROMTOX SALES GROUP SRL M 2011 06061 1205
RONIC GENERAL SERVICES SRL M 2020 07742 1735
ROSCA MARCEL ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ M 2020 07176 1536
ROTARIU LUIZA
DUINU ANA-MIHAELA M 2018 08668

1233

Rothmans of Pall Mall Limited M 2020 06784 1441
ROTTA NATURA SA M 2020 08096 1867
RUGINĂ SORIN M 2020 04829 1250
RUIAN BRILLO IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD M 2020 06933 1472
RUIAN BRILLO IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD M 2020 07218 1544
RUS CĂLIN M 2020 06987 1480
RWR TRADE SRL M 2020 05159 1255
S.C. A M C S.R.L. M 2020 08439 1902
S.C. BELUGA FARM GRUP S.R.L. M 2020 05148 1255
S.C. BIOFARM S.A. M 2020 06581 1406
S.C. CENTURY TRADE S.R.L. M 2020 02429 1244
S.C. CENTURY TRADE S.R.L. M 2020 06197 1306
S.C. CLINICA PROMED S.R.L. M 2020 06880 1462
S.C. COCKTAIL STORY S.R.L. M 2020 06655 1420
S.C. CONFORT CONSTRUCT MGA S.R.L. M 2020 05552 1262
S.C. CT CLINIC S.R.L. M 2020 07792 1748
S.C. D.A.I.R. COMEXIM 2000 S.R.L. M 2020 07964 1800
S.C. DEEP FOREST FEST S.R.L. M 2019 00561 1234
S.C. DEVEO MEDIA S.R.L. M 2020 07025 1486
S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L. M 2020 08438 1901
S.C. ERICA CEROM S.R.L. M 2020 07993 1822
S.C. GENIUS NUTRITION SRL M 2020 07694 1722
S.C. GENIUS NUTRITION SRL M 2020 07696 1723
S.C. GLOBAL RETAIL SERVICES S.R.L M 2020 08333 1883
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S.C. GOOD FOOD CONSULTING S.R.L. M 2020 06267 1322
S.C. HACIENDA CAFÉ S.R.L. M 2019 07097 1239
S.C. IAȘUL DE ODINIOARĂ S.R.L. M 2020 06344 1334
S.C. LACECA S.A. M 2020 06407 1343
S.C. LAGUNA ALBASTRA S.R.L. M 2020 01163 1243
S.C. LEIA BUSINESS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA M 2020 07612 1683
S.C. LONG FOOD LIFE S.R.L. M 2020 07746 1736
S.C. MAGUAY COMPUTERS S.R.L. M 2020 07028 1486
S.C. MAISON ALEX S.R.L. M 2020 08431 1899
S.C. MANY NESLIHAN EXIM S.R.L. M 2020 06349 1334
S.C. MARY PROD 95 S.R.L. M 2020 07029 1487
S.C. MATCA NATURALS S.R.L. M 2020 06753 1437
S.C. ONITRADE LTD S.R.L. M 2020 02675 1245
S.C. PARADIS MOLDOVA S.R.L. M 2020 07879 1777
S.C. PROBLAST S.R.L. M 2020 08185 1876
S.C. PRODAL 94 S.R.L. M 2020 07312 1557
S.C. PRODAL 94 S.R.L. M 2020 07449 1596
S.C. PRODAL 94 S.R.L. M 2020 07450 1597
S.C. PRO DEVELOPMENT S.R.L. M 2020 06973 1478
S.C. PROFIHAIRSHOP DISTRIBUTIE S.R.L. M 2020 03544 1247
S.C. REXNET S.R.L. M 2020 07341 1561
S.C. SABLIER S.R.L. M 2020 06400 1343
S.C. SER COMPANY S.R.L. M 2020 06751 1436
S.C. SPRINT CAR DISTRIBUTION S.R.L. M 2020 06804 1449
S.C. SPRINT CAR DISTRIBUTION S.R.L. M 2020 06805 1450
S.C. STUDIO 47 MS S.R.L. M 2020 07963 1800
S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L. M 2020 05585 1264
S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L. M 2020 05587 1265
S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L. M 2020 05586 1264
S.C. VATRA PAN S.R.L. M 2020 07989 1820
S.C. VECTOR DIRECT S.R.L. M 2020 08084 1854
S.C. WISE PAVAJE SRL M 2020 06947 1475
S.C ONITRADE LTD S.R.L M 2020 02673 1244
S.C SUPERMEDICAL S.R.L M 2020 07960 1798
SABIPLAST SRL M 2020 07551 1649
SABOU CORNEL-DAN M 2020 07547 1649
SANO VITA SRL M 2020 06521 1396
SANO VITA SRL M 2020 07783 1746
SARBU ROBERT-CONSTANTIN M 2020 06914 1466
SARU ADRIANA
SARU SORIN MARIUS M 2020 06966

1477

SAVA ELVIS-FLORIN M 2020 07007 1482
SAVORY WORLD LTD. M 2020 06240 1318
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SAVORY WORLD LTD. M 2020 06241 1318
SC. DELTA GAS COV SRL M 2020 07596 1677
SC. LAUMAR CONSULTING SRL. M 2020 07808 1767
SC ACCORD ELECTRONICS SRL M 2020 08170 1874
SC ADRIAN GRILL FOOD SRL M 2020 07438 1595
SC AESCULAP PROD SRL M 2020 06550 1404
SC AESCULAP PROD SRL M 2020 06548 1404
SC ALISON HAYES (ROMANIA) SRL M 2020 07245 1551
SC APA SI CANAL VOLUNTARI GANEASA SA M 2011 05091 1205
SC ASI NATURE SRL M 2015 01181 1217
SC ATLANTIC ROYAL SRL M 2020 05625 1265
SC AUTOMOBILE DACIA SA M 2020 06156 1300
SC AVI-GIIS SRL M 2019 06748 1238
SC AV SOUND COMPANY SRL M 2020 06900 1465
SC BIG CONF PRODUCTION SRL M 2020 07352 1563
SC BILANCIA EXIM SRL M 2020 06513 1395
SC BILANCIA EXIM SRL M 2020 06512 1394
SC BILANCIA EXIM SRL M 2020 06511 1394
SC BIOFARM SA M 2020 06582 1407
SC BIOFARM SA M 2020 06583 1408
SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL M 2020 05693 1266
SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL M 2020 05694 1268
SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL M 2020 05696 1269
SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL M 2020 05697 1270
SC BURSA DE TRACTARI SRL M 2020 07700 1723
SC CARPATHIAN LOG HOME SRL M 2020 06462 1387
SC CITY HOTEL & LOUNGE SRL M 2015 01681 1222
SC CUPPYVET YAZ SRL M 2020 07624 1687
SC DOCUDRAMA SRL M 2020 07397 1585
SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL M 2020 05872 1273
SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL M 2020 05874 1274
SC DRL GYN CENTER SRL M 2015 02386 1225
SC ELAN TRIO SRL M 2015 01740 1223
SC ELECTROSTIM SRL M 2020 08180 1875
SC ENJOBS HR SRL M 2014 01321 1212
SC EUROPEAN FOOD SA M 2015 01965 1224
SC HEINRIG IMPEX SRL FILIALA BUCURESTI M 2020 05125 1253
SC HERBAGETICA SRL M 2020 06868 1458
SC HERBAGETICA SRL M 2020 07505 1632
SCHUMY SERVICES SRL M 2020 06006 1279
SCHUMY SERVICES SRL M 2020 06007 1280
SC IDM CO SRL M 2020 07905 1783
SC INTERSTAR CHIM SA M 2015 01726 1222
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SC ISTOAN DENT SRL M 2020 02422 1244
SC KLAUS SRL M 2020 06310 1327
SC KLAUS SRL M 2020 06311 1327
SC KLAUS SRL M 2020 06312 1328
SC LIBRIS SRL M 2020 07915 1791
SC MAAN MUSIC STUDIO SRL M 2015 01201 1217
SC MADYON TOP TURISM SRL M 2014 00806 1209
SC MANICOS SRL M 2015 01081 1216
SC MANICOS SRL M 2015 01082 1217
SC MATSAN SRL M 2015 07851 1227
SC MENS MENTIS SRL M 2020 07923 1793
SC MPD SERVICES SRL M 2020 07580 1670
SC MULTI CONTRAST DESIGN SRL M 2020 06876 1461
SC NEW CONCEPT LIVING SRL M 2020 06894 1463
SC NOVA PAN SRL M 2020 07138 1522
SC OBLIO COM SRL M 2020 07972 1810
SC OPTIC LINE CONSULT SRL M 2020 05663 1266
SCORȚEANU ADRIANA M 2020 07676 1717
SCORȚEANU ADRIANA M 2020 07677 1718
SC PALALOGA CARNPREP RESITA SRL FILIALA BOCSA M 2015 01269 1218
SC PAMBAC SA M 2020 07675 1717
SC PARTENERII SENOL 61 SRL M 2020 07496 1618
SC PASSAGE FOOD SRL M 2020 05804 1273
SC PATISGAL SRL M 2013 03967 1206
SC PATISGAL SRL M 2017 04821 1231
SC PICCOLO MONDO TRADING SRL M 2020 06207 1307
SC PREFERA FOODS SA M 2020 08178 1875
SC PRISACA TRANSILVANIA SRL M 2020 00690 1243
SC PROFIPET COM SRL M 2020 06584 1408
SC RINGIER ROMANIA SRL M 2015 02250 1224
SC ROBEST COM SRL M 2020 06668 1422
SC ROMSTAL IMPEX SRL M 2020 07498 1618
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2020 05770 1272
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2020 06437 1354
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2020 06436 1354
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2020 06438 1355
SC SALBAC DRY SALAMI SA M 2011 05577 1205
SC SMART ROM PRODAX SRL M 2019 05547 1236
SC SUPERCARD SOLUTIONS & SERVICES SRL M 2015 00544 1215
SC THE HOUSE OF ENGLISH SRL M 2015 00976 1216
SC TOP PMU CONFERENCE SRL M 2020 00204 1241
SC TOP PMU CONFERENCE SRL M 2020 00206 1241
SC TOP TRUCK GEAR SRL M 2015 07850 1227
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SC TOTTEX IMPEX SRL M 2014 01491 1212
SC UNIVERS FRACTAL SRL M 2020 06875 1459
SC URSPACK SRL M 2020 06174 1303
SC VALVIS HOLDING SA M 2020 04928 1250
SC VAVIAN PHARMA SRL M 2020 08424 1893
SC VITA LINE SPORT SRL M 2020 06937 1474
SC VIVA CREDIT IFN SA M 2020 06771 1440
SC VIVA CREDIT IFN SA M 2020 06773 1440
SC ZASH PRODUCT SRL M 2016 04062 1228
SECURITY M-BOX SRL M 2020 06956 1476
SELEX TRADING SRL M 2020 08444 1903
SELEX TRADING SRL M 2020 08137 1871
SELEX TRADING SRL M 2020 08135 1871
SELEX TRADING SRL M 2020 08138 1872
SELEX TRADING SRL M 2020 08136 1871
SELEX TRADING SRL M 2020 08445 1903
SELEX TRADING SRL M 2020 08443 1903
SELEX TRADING SRL M 2020 08446 1903
SELEX TRADING SRL M 2020 08139 1872
SENTRUMDENT DVG SRL M 2020 07065 1495
Senzora B.V. M 2020 07010 1482
SERBANOIU TEGLAS DORIN IONUT M 2020 05529 1262
SHOPIKA SRL M 2020 08329 1882
SIMILEA ANGELA IOANA M 2020 07216 1544
S-K INSTRUMENTS & SYSTEMS SRL M 2020 07437 1594
SMART BUSINESS & TECHNOLOGIES SOLUTIONS SRL M 2019 06458 1237
SMERECIUC PAUL M 2020 06243 1319
SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI SI DECONTĂRI - TRANSFOND
S.A. M 2020 06516

1395

SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI SI DECONTĂRI - TRANSFOND
S.A. M 2020 07221

1545

SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI SI DECONTĂRI - TRANSFOND
S.A. M 2020 07222

1545

SOCIETATEA FOUR TO FOUR CONCEPT SRL M 2020 06604 1411
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE M 2020 08076 1829
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE M 2020 08082 1838
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE M 2020 08083 1846
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE M 2020 08088 1856
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZUINE M 2020 07360 1566
SOCIETE GENERALE M 2020 07192 1540
SOCOMAT TRADE SRL M 2020 06235 1318
SOFRON IRINA ANDREIA M 2020 07014 1483
SPATARU OANA-FLORENTINA M 2020 06421 1347
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1994

Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

SPECIALITY COFFEE SRL M 2020 07442 1595
SPORT DEPOT S.R.L. M 2020 06732 1430
STANCIU TIBERIU-PETRE M 2020 06090 1285
STANDARD HOUSE S.R.L. M 2020 07781 1745
STÂNGĂ ADRIAN M 2020 08418 1892
STÂNGĂ ADRIAN M 2020 08419 1892
STANILA OANA-MARIA M 2020 08341 1886
STARNET WORLD CONNECT S.R.L. M 2020 07927 1795
STAR PROJECT SRL M 2020 07333 1559
STELAS CONSULTING SRL M 2020 07634 1692
STERISACO S.R.L. M 2020 06661 1420
STOCSHOP CCL SRL M 2020 06713 1425
STOIAN HOACA FLORIN M 2020 07186 1539
STOICA LIDIA M 2020 07967 1808
STOI NICOLAE-VALENTIN M 2020 07813 1769
STOOL TECHNOLOGIES SRL M 2020 06833 1455
STRATON RĂZVAN-COSMIN M 2020 06936 1474
STUDIO 47 MS SRL M 2020 07085 1497
SUSTENABIL VERDE S.R.L. M 2020 06825 1454
SWAZM SRL M 2020 06795 1447
SYMMETRICA S.R.L. M 2020 03821 1248
SYNTAX AUTOGLASS SERVICES SRL M 2020 06393 1341
SZABOLCS KOLLO M 2020 07480 1601
TAMÁS SÁNDOR M 2020 07269 1553
TAUS ADRIAN PFA M 2020 06297 1325
TEATRUL DE ANIMAŢIE ŢĂNDĂRICĂ M 2014 00985 1210
TECHNOPORT SRL M 2018 07251 1232
TECHVENTURES BANK SA M 2020 06735 1433
TECHVENTURES BANK SA M 2020 06723 1427
TECHVENTURES BANK SA M 2020 08337 1885
TEHMIN-BRASOV SRL M 2020 07542 1648
TERAPIA S.A M 2020 07592 1672
TERAPIA S.A. M 2020 07112 1505
TERAPIA S.A. M 2020 07113 1506
TERAPIA S.A. M 2020 07114 1507
TERAPIA S.A. M 2020 07115 1508
TERAPIA S.A. M 2020 07432 1593
TERAPIA SA M 2020 07593 1673
TERAPLAST SA M 2020 07347 1563
THE GRACE ROSES SRL M 2020 07633 1691
The Healthy Cake SRL
Kallo Cristina Florina
Nasaudean Maria Diana M 2020 00377

1242
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THEMA DECO & ROSES M 2020 06836 1455
TIGAU DANIEL LAURENTIU M 2019 08551 1240
TIMOCE CLAUDIU-VASILE M 2020 07337 1560
TITLURI QUALITY SRL M 2020 06726 1428
TODOCERAM RETAIL S.R.L. M 2020 07345 1562
TONIMOB SRL M 2020 06644 1418
TOP LINE EUROPA SRL M 2020 06686 1423
TOP MED OZON S.R.L. M 2020 07456 1598
TOP-TRADE MEDICAL SRL M 2020 06285 1324
TRICKERT GROUP SRL M 2020 06756 1438
TRUSTHEAD SERVICES SRL M 2020 06283 1323
TUNARI CASE CONCEPT SRL M 2018 06776 1232
TUNARI CASE CONCEPT SRL M 2018 06777 1232
TURCU DIANA-ELENA M 2020 08423 1893
TURCU SILVIU-BOGDAN M 2020 07554 1651
ȚUȚU BOGDAN MARIUS M 2020 05944 1274
TUTU CĂTĂLIN MARIUS M 2020 07886 1779
Unilever IP Holdings B.V. M 2020 07430 1593
UNIQA ASIGURARI S.A. M 2020 06857 1457
UNIVERS ENCICLOPEDIC BOOKS SRL M 2020 07053 1492
VAIDA MIRCEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ M 2020 06972 1478
VÂLCEA MARIUS M 2020 06759 1439
VALERICA OTILIA COROAMA M 2020 07047 1491
VALVIS HOLDING SA M 2020 04900 1250
VEEWIN S.R.L. M 2020 06039 1282
VEO WORLDWIDE SERVICES SRL M 2020 07415 1589
VILSAN CLAUDIA MARIANA M 2020 06851 1456
VINURILE DUNARII SRL M 2020 06332 1333
VIRAL MEDICAL MARKETING S.R.L. M 2020 07559 1653
VIRGIL VICTOR IORDOC M 2014 00799 1208
VORNICEL RALUCA-IOANA
DUMITRESCU ANA M 2020 07638

1698

VRINCIANU ELISABETA SONIA M 2020 07074 1496
WAHBA OMAR M 2020 07177 1536
WELL PROFESIONAL SOLUTIONS SRL M 2020 06118 1288
WENGER S.A. M 2013 04151 1206
WHITE LAKE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság M 2020 07567 1668
WINE & EXCELLENCE S.R.L. M 2020 07182 1537
WISELY ONLINE SERVICES SRL M 2020 06420 1346
WOODY PRODUCTS & SERVICES SRL M 2020 07733 1731
WORM SRL M 2020 07454 1597
ZAINLUX ECOM HOLDING M 2020 06490 1390
ZANFIR MARIA M 2020 07894 1780
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ZENKA STORE SRL M 2020 08421 1893
ZEN PROTECTION SECURITY (ZPS) SRL M 2020 07678 1718
ZOOM SOFT SRL M 2020 06663 1421
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

- (540) (210) (511) -
1 M 2017 01825 173692 1, 35, 44 1229
1 M 2020 07716 173728 1 1729
1 M 2020 07717 173729 1 1730
1 M 2020 06804 173762 1, 2, 3, 6,

7, 8, 9, 35
1449

1 M 2020 06805 173763 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1450

1 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

1 M 2020 05985 174002 1, 4 1276
1 M 2015 01359 174135 1, 2, 4, 11,

17, 19, 35
1219

1 M 2015 01358 174136 1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

1 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

1 M 2020 07656 174216 1 1707
1 M 2020 06694 174344 1, 19, 39, 42 1425
1 M 2020 07981 174347 1, 7, 40 1819
1 M 2020 04719 174206 1, 27, 31, 35 1249
1 M 2020 06118 174118 1, 3, 4, 5, 10,

11, 16, 21, 35
1288

2 M 2020 00204 173561 2, 35, 41, 44 1241
2 M 2020 07622 173697 2 1687
2 M 2020 06804 173762 1, 2, 3, 6,

7, 8, 9, 35
1449

2 M 2020 06805 173763 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1450

2 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

2 M 2020 07931 173899 2, 9, 35, 42 1795
2 M 2015 07851 174013 2, 37 1227

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

2 M 2015 01359 174135 1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

2 M 2015 01358 174136 1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

2 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

2 M 2020 06751 174171 2, 6, 19, 20,
35, 37, 39

1436

3 M 2020 08424 173567 3, 5, 10 1893
3 M 2020 08097 173570 3, 5 1868
3 M 2020 07862 173571 3, 5, 9, 11, 21 1772
3 M 2020 07631 173583 3, 14, 18, 24,

25, 27, 35
1688

3 M 2020 05159 173588 3 1255
3 M 2020 06686 173599 3, 10, 35,

41, 44
1423

3 M 2020 06741 173602 3, 5, 10, 35,
41, 42, 44

1434

3 M 2020 06530 173623 3, 6, 8, 16,
20, 21, 24, 27

1402

3 M 2020 08129 173639 3 1871
3 M 2020 07010 173645 3 1482
3 M 2020 05529 173677 3 1262
3 M 2020 07634 173706 3, 7, 8, 9, 11,

20, 35, 40
1692

3 M 2020 07651 173713 3 1702
3 M 2020 06521 173703 3, 5, 29,

30, 31, 32,
35, 39, 43

1396

3 M 2020 07655 173714 3 1706
3 M 2020 07748 173734 3 1736
3 M 2020 06804 173762 1, 2, 3, 6,

7, 8, 9, 35
1449

3 M 2020 06805 173763 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1450

3 M 2020 07382 173849 3, 5 1581
3 M 2020 07383 173850 3, 5 1582
3 M 2020 07393 173852 3, 5 1584
3 M 2020 07490 173869 3, 18, 25, 35 1616
3 M 2020 08327 173929 3, 5 1881
3 M 2020 08346 173933 3 1888
3 M 2020 06122 173962 3, 35 1293
3 M 2020 07404 173996 3, 5 1587
3 M 2015 01726 174004 3 1222
3 M 2020 07189 174049 3, 5, 25 1539
3 M 2020 08187 174057 3, 11 1877
3 M 2020 06523 174058 3, 33, 35 1398



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

1998

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

3 M 2020 06062 174067 3, 10 1283
3 M 2015 01081 174068 3 1216
3 M 2015 01082 174069 3 1217
3 M 2020 08095 174089 3, 4, 35 1866
3 M 2020 03544 174123 3, 25, 36,

39, 44
1247

3 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

3 M 2018 07251 174150 3 1232
3 M 2020 07595 174185 3, 5, 9, 10,

11, 21, 42
1676

3 M 2020 07913 174186 3, 35 1784
3 M 2020 06753 174189 3, 35 1437
3 M 2015 01740 174307 3, 29, 30,

31, 32, 35,
39, 40, 43

1223

3 M 2020 06490 174233 3, 35 1390
3 M 2020 07479 174321 3, 35 1600
3 M 2020 08545 174339 3, 24, 25, 35 1904
3 M 2020 08803 174300 3, 14, 18, 24,

25, 35, 42
1906

3 M 2020 07079 174389 41, 3, 44 1497
3 M 2020 06118 174118 1, 3, 4, 5, 10,

11, 16, 21, 35
1288

3 M 2020 06182 174362 3, 35 1304
4 M 2020 05874 173687 4, 35, 39 1274
4 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

4 M 2020 07138 173807 4 1522
4 M 2020 05985 174002 1, 4 1276
4 M 2020 03670 174018 4 1248
4 M 2020 08095 174089 3, 4, 35 1866
4 M 2015 01359 174135 1, 2, 4, 11,

17, 19, 35
1219

4 M 2015 01358 174136 1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

4 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

4 M 2020 06118 174118 1, 3, 4, 5, 10,
11, 16, 21, 35

1288

5 M 2020 08424 173567 3, 5, 10 1893
5 M 2020 08097 173570 3, 5 1868
5 M 2020 07862 173571 3, 5, 9, 11, 21 1772
5 M 2020 06140 173595 5, 35 1298
5 M 2020 06741 173602 3, 5, 10, 35,

41, 42, 44
1434

5 M 2020 06586 173616 5 1409
5 M 2020 06153 173627 5 1300
5 M 2020 06449 173628 5 1362
5 M 2020 07050 173637 5 1492
5 M 2020 07049 173638 5 1492
5 M 2020 06550 173660 5 1404
5 M 2020 06548 173661 5 1404
5 M 2020 05178 173668 5, 35 1256
5 M 2020 05203 173669 5 1257
5 M 2020 07592 173690 5, 35 1672
5 M 2020 07593 173691 5, 35 1673
5 M 2020 07645 173708 5 1699
5 M 2020 07646 173709 5 1699
5 M 2020 06200 173700 5, 35 1306
5 M 2020 07648 173710 5 1701
5 M 2020 07649 173711 5 1701
5 M 2020 06252 173701 5 1321
5 M 2020 07650 173712 5 1702
5 M 2020 06521 173703 3, 5, 29,

30, 31, 32,
35, 39, 43

1396

5 M 2020 07657 173715 5 1707
5 M 2020 06747 173747 5 1436
5 M 2020 07658 173716 5 1708
5 M 2020 07694 173724 5 1722
5 M 2020 07696 173725 5 1723
5 M 2020 07729 173731 5, 35 1731
5 M 2020 06868 173769 5, 35 1458
5 M 2020 06937 173774 5, 25, 28 1474
5 M 2020 07035 173786 5 1488
5 M 2020 07107 173800 5, 37 1502
5 M 2020 07112 173802 5, 35 1505
5 M 2020 07113 173803 5, 35 1506
5 M 2020 07114 173804 5, 35 1507
5 M 2020 07115 173805 5, 10, 35 1508
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2020 07312 173832 5, 16, 32, 35,
37, 39, 40

1557

5 M 2020 07382 173849 3, 5 1581
5 M 2020 07383 173850 3, 5 1582
5 M 2020 07393 173852 3, 5 1584
5 M 2020 07422 173857 5, 33, 35 1591
5 M 2020 07432 173859 5, 35 1593
5 M 2020 07449 173862 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1596

5 M 2020 07450 173863 5, 16, 32, 35,
37, 39, 40

1597

5 M 2020 07484 173866 5, 35 1602
5 M 2020 07505 173874 5, 35 1632
5 M 2020 07914 173893 5, 16, 35,

41, 42, 44
1784

5 M 2020 08096 173920 5, 30 1867
5 M 2020 08311 173928 5, 16, 18,

25, 30, 32,
35, 41, 44

1878

5 M 2020 08327 173929 3, 5 1881
5 M 2020 06171 173977 5 1302
5 M 2020 07130 173986 5, 29, 30,

31, 32, 35
1511

5 M 2020 07404 173996 3, 5 1587
5 M 2019 06646 174005 5, 25, 42 1237
5 M 2014 00890 174008 5 1209
5 M 2020 06582 174044 5, 35 1407
5 M 2020 06583 174046 5, 35 1408
5 M 2020 06581 174047 5, 35 1406
5 M 2020 07189 174049 3, 5, 25 1539
5 M 2020 06177 174051 5 1303
5 M 2020 06178 174052 5 1304
5 M 2020 06071 174053 5 1283
5 M 2020 06385 174055 5 1340
5 M 2020 06604 174130 5, 10, 35, 41,

42, 44, 45
1411

5 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

5 M 2020 07595 174185 3, 5, 9, 10,
11, 21, 42

1676

5 M 2019 08551 174308 5 1240
5 M 2020 06616 174225 5, 32 1412
5 M 2020 00690 174234 5 1243
5 M 2020 06285 174249 5, 10 1324
5 M 2020 07621 174270 5, 10 1686
5 M 2014 01147 174287 5 1211

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2020 06732 174336 5, 28, 32, 35 1430
5 M 2020 06176 174291 5 1303
5 M 2020 07482 174393 5, 35 1601
5 M 2020 07295 173831 5 1557
5 M 2020 06118 174118 1, 3, 4, 5, 10,

11, 16, 21, 35
1288

6 M 2020 07454 173578 6 1597
6 M 2020 07539 173579 6, 22, 37 1647
6 M 2020 06530 173623 3, 6, 8, 16,

20, 21, 24, 27
1402

6 M 2020 07733 173732 6, 19, 20,
35, 37, 40

1731

6 M 2020 06804 173762 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1449

6 M 2020 06805 173763 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1450

6 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

6 M 2020 07069 173793 6 1496
6 M 2020 07326 173833 6, 19, 37, 42 1558
6 M 2020 07867 173882 6, 19, 24, 35 1773
6 M 2020 07519 174097 6, 17, 19,

35, 37, 42
1639

6 M 2020 07520 174098 6, 17, 19,
35, 37, 42

1642

6 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

6 M 2020 06751 174171 2, 6, 19, 20,
35, 37, 39

1436

6 M 2020 05585 174172 6, 35 1264
6 M 2020 05587 174173 6, 35 1265
6 M 2020 05586 174174 6, 35 1264
6 M 2020 05561 174387 6 1263
6 M 2020 06452 173620 6, 7, 8, 9,

11, 12, 17,
19, 21, 35

1363

7 M 2020 06422 173618 7, 9, 11, 35 1348
7 M 2020 07634 173706 3, 7, 8, 9, 11,

20, 35, 40
1692
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

7 M 2020 06804 173762 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1449

7 M 2020 06805 173763 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1450

7 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

7 M 2020 07218 173820 7, 8, 35 1544
7 M 2020 07815 173881 7, 37 1770
7 M 2020 07964 173905 7, 29, 30,

35, 43
1800

7 M 2015 07850 174011 7, 35 1227
7 M 2015 02532 174117 7, 9, 35,

41, 42
1226

7 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

7 M 2020 02915 174138 7, 9, 10, 11,
12, 35, 37

1245

7 M 2020 07663 174169 7 1714
7 M 2020 07871 174324 7, 9, 11,

17, 20
1774

7 M 2020 08090 174289 7, 9, 12, 17,
19, 35, 45

1865

7 M 2020 07981 174347 1, 7, 40 1819
7 M 2020 06452 173620 6, 7, 8, 9,

11, 12, 17,
19, 21, 35

1363

8 M 2020 06513 173607 8, 21, 35 1395
8 M 2020 06512 173608 8, 21, 35 1394
8 M 2020 06511 173617 8, 11, 21, 35 1394
8 M 2020 06530 173623 3, 6, 8, 16,

20, 21, 24, 27
1402

8 M 2020 06235 173663 8, 35 1318
8 M 2020 07634 173706 3, 7, 8, 9, 11,

20, 35, 40
1692

8 M 2020 06804 173762 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1449

8 M 2020 06805 173763 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1450

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

8 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

8 M 2020 07218 173820 7, 8, 35 1544
8 M 2020 07223 173821 8, 11, 14, 16,

20, 21, 24, 27
1546

8 M 2020 07879 173885 8, 14, 21, 35 1777
8 M 2020 07925 173897 8, 9, 12, 18,

20, 21, 22,
25, 28, 35

1794

8 M 2020 06283 173955 8, 10, 20, 21,
24, 25, 35,
36, 37, 43

1323

8 M 2020 06329 173969 8, 10, 11, 35 1331
8 M 2020 07666 174170 8 1715
8 M 2020 06734 174240 8, 9, 10, 11,

14, 21, 28, 35
1432

8 M 2020 06713 174264 8, 11, 16,
19, 20, 27

1425

8 M 2020 07801 174403 8, 11, 16, 20,
21, 25, 28, 35

1753

8 M 2020 06452 173620 6, 7, 8, 9,
11, 12, 17,
19, 21, 35

1363

9 M 2020 07862 173571 3, 5, 9, 11, 21 1772
9 M 2020 07812 173585 9, 35, 42 1768
9 M 2020 08439 173589 9 1902
9 M 2020 06422 173618 7, 9, 11, 35 1348
9 M 2020 07142 173621 9, 35 1524
9 M 2020 07132 173631 9, 35, 38,

41, 42
1520

9 M 2020 07960 173632 9, 10, 35,
37, 42, 44

1798

9 M 2020 05246 173675 9 1259
9 M 2020 05663 173679 9, 40, 44 1266
9 M 2020 05696 173682 9, 35, 37 1269
9 M 2020 07634 173706 3, 7, 8, 9, 11,

20, 35, 40
1692

9 M 2020 07636 173707 9, 42 1693
9 M 2020 06795 173759 9, 42 1447
9 M 2020 06799 173760 9, 29, 31, 35,

36, 39, 42, 43
1448

9 M 2020 06804 173762 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1449
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2001

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2020 06805 173763 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1450

9 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

9 M 2020 07036 173787 9, 16, 35,
36, 41, 45

1489

9 M 2020 07108 173801 9, 20, 28 1503
9 M 2020 07183 173814 9, 16, 35, 41 1538
9 M 2020 07284 173830 9, 11 1555
9 M 2020 07341 173839 9, 16, 35,

39, 41
1561

9 M 2020 07403 173854 9, 16 1587
9 M 2020 07419 173856 9, 35, 36 1590
9 M 2020 07489 173868 9, 37, 42 1605
9 M 2020 07498 173873 9, 11, 19, 31,

35, 37, 39
1618

9 M 2020 07542 173877 9 1648
9 M 2020 07877 173884 9, 41 1777
9 M 2020 07925 173897 8, 9, 12, 18,

20, 21, 22,
25, 28, 35

1794

9 M 2020 07931 173899 2, 9, 35, 42 1795
9 M 2020 07965 173906 9, 11 1801
9 M 2020 07974 173908 9 1812
9 M 2020 08078 173915 9 1837
9 M 2020 08170 173924 9, 36, 37,

41, 42
1874

9 M 2020 08348 173934 9, 42 1890
9 M 2020 08421 173937 9 1893
9 M 2020 08425 173938 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
1894

9 M 2020 08426 173939 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1896

9 M 2020 07353 173958 9, 35, 42 1564
9 M 2020 06299 173970 9, 35 1325
9 M 2020 06517 173972 9, 35, 41, 42 1396
9 M 2020 05980 173976 9, 11 1276
9 M 2020 06726 173994 9, 16, 28, 35,

38, 41, 42, 45
1428

9 M 2015 01629 174015 9 1221
9 M 2020 07628 174023 9 1688
9 M 2020 06313 174032 9, 16, 35,

39, 41
1328

9 M 2020 06420 174033 9, 38, 41, 42 1346

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2020 08336 174099 9, 16, 35,
41, 42

1884

9 M 2015 02532 174117 7, 9, 35,
41, 42

1226

9 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

9 M 2020 02915 174138 7, 9, 10, 11,
12, 35, 37

1245

9 M 2020 07637 174166 9, 35, 41, 42 1695
9 M 2020 07595 174185 3, 5, 9, 10,

11, 21, 42
1676

9 M 2020 07692 174190 9, 35, 38,
41, 42, 44

1722

9 M 2020 06426 174224 9, 35 1352
9 M 2020 07975 174228 9, 16, 35,

36, 38, 42
1817

9 M 2020 07976 174229 9, 16, 36,
38, 41

1818

9 M 2020 07977 174230 9, 16, 35,
36, 38, 42

1818

9 M 2020 06734 174240 8, 9, 10, 11,
14, 21, 28, 35

1432

9 M 2020 07763 174241 9, 11, 21, 28 1740
9 M 2020 07025 174242 9, 16, 28 1486
9 M 2013 04151 174313 9, 18, 25 1206
9 M 2020 06897 174261 9, 43 1464
9 M 2020 07859 174266 9, 35, 39, 43 1771
9 M 2020 06526 174269 9, 35, 38,

41, 42, 45
1400

9 M 2020 07871 174324 7, 9, 11,
17, 20

1774

9 M 2020 06900 174284 9, 14, 16,
18, 34

1465

9 M 2020 08090 174289 7, 9, 12, 17,
19, 35, 45

1865

9 M 2020 06170 174295 9 1302
9 M 2020 06639 174341 9, 42 1415
9 M 2020 07028 174361 9, 42 1486
9 M 2020 06452 173620 6, 7, 8, 9,

11, 12, 17,
19, 21, 35

1363

10 M 2020 06451 173564 10, 35 1362
10 M 2020 08424 173567 3, 5, 10 1893
10 M 2020 07245 173575 10, 24, 25, 35 1551
10 M 2020 06686 173599 3, 10, 35,

41, 44
1423
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2002

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

10 M 2020 06741 173602 3, 5, 10, 35,
41, 42, 44

1434

10 M 2020 07960 173632 9, 10, 35,
37, 42, 44

1798

10 M 2020 06330 173702 10, 35, 37 1332
10 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

10 M 2020 07115 173805 5, 10, 35 1508
10 M 2020 08180 173925 10, 41, 42, 44 1875
10 M 2020 06283 173955 8, 10, 20, 21,

24, 25, 35,
36, 37, 43

1323

10 M 2020 06329 173969 8, 10, 11, 35 1331
10 M 2020 06681 173992 10 1423
10 M 2020 06062 174067 3, 10 1283
10 M 2020 07525 174078 10, 44 1646
10 M 2020 03535 174080 10 1247
10 M 2020 06604 174130 5, 10, 35, 41,

42, 44, 45
1411

10 M 2020 02915 174138 7, 9, 10, 11,
12, 35, 37

1245

10 M 2020 07625 174156 10 1687
10 M 2020 07660 174168 10 1709
10 M 2020 07595 174185 3, 5, 9, 10,

11, 21, 42
1676

10 M 2020 06917 174215 10 1471
10 M 2020 06734 174240 8, 9, 10, 11,

14, 21, 28, 35
1432

10 M 2020 06285 174249 5, 10 1324
10 M 2020 07804 174252 10 1763
10 M 2020 07805 174253 10, 35 1764
10 M 2020 07621 174270 5, 10 1686
10 M 2020 07896 174322 10 1781
10 M 2020 07808 174397 10, 35 1767
10 M 2020 06118 174118 1, 3, 4, 5, 10,

11, 16, 21, 35
1288

11 M 2020 07862 173571 3, 5, 9, 11, 21 1772
11 M 2020 06511 173617 8, 11, 21, 35 1394
11 M 2020 06422 173618 7, 9, 11, 35 1348
11 M 2020 05693 173680 11, 35, 37 1266
11 M 2020 05694 173681 11, 35, 37 1268
11 M 2020 05697 173683 11, 35, 37 1270
11 M 2020 07580 173689 11, 16, 27, 35 1670

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

11 M 2020 07634 173706 3, 7, 8, 9, 11,
20, 35, 40

1692

11 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

11 M 2020 07223 173821 8, 11, 14, 16,
20, 21, 24, 27

1546

11 M 2020 07284 173830 9, 11 1555
11 M 2020 07498 173873 9, 11, 19, 31,

35, 37, 39
1618

11 M 2020 07910 173892 11, 35 1783
11 M 2020 07965 173906 9, 11 1801
11 M 2020 06329 173969 8, 10, 11, 35 1331
11 M 2020 05980 173976 9, 11 1276
11 M 2020 06663 173990 11 1421
11 M 2020 07287 174024 11, 35 1556
11 M 2020 08187 174057 3, 11 1877
11 M 2015 01359 174135 1, 2, 4, 11,

17, 19, 35
1219

11 M 2015 01358 174136 1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

11 M 2020 02915 174138 7, 9, 10, 11,
12, 35, 37

1245

11 M 2020 07595 174185 3, 5, 9, 10,
11, 21, 42

1676

11 M 2020 06734 174240 8, 9, 10, 11,
14, 21, 28, 35

1432

11 M 2020 07763 174241 9, 11, 21, 28 1740
11 M 2020 06713 174264 8, 11, 16,

19, 20, 27
1425

11 M 2020 07871 174324 7, 9, 11,
17, 20

1774

11 M 2020 07801 174403 8, 11, 16, 20,
21, 25, 28, 35

1753

11 M 2020 06118 174118 1, 3, 4, 5, 10,
11, 16, 21, 35

1288

11 M 2020 06452 173620 6, 7, 8, 9,
11, 12, 17,
19, 21, 35

1363

12 M 2020 06365 173604 12 1336
12 M 2020 07813 173744 12 1769
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2003

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

12 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

12 M 2020 07022 173785 12, 35, 41 1486
12 M 2020 07335 173835 12 1559
12 M 2020 07508 173875 12, 18, 20, 28 1632
12 M 2020 07925 173897 8, 9, 12, 18,

20, 21, 22,
25, 28, 35

1794

12 M 2019 06458 174038 12 1237
12 M 2020 02915 174138 7, 9, 10, 11,

12, 35, 37
1245

12 M 2020 06393 174199 12 1341
12 M 2020 08090 174289 7, 9, 12, 17,

19, 35, 45
1865

12 M 2020 06833 174388 12, 37 1455
12 M 2020 06452 173620 6, 7, 8, 9,

11, 12, 17,
19, 21, 35

1363

14 M 2020 07631 173583 3, 14, 18, 24,
25, 27, 35

1688

14 M 2020 06890 173771 14, 42 1462
14 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

14 M 2020 07223 173821 8, 11, 14, 16,
20, 21, 24, 27

1546

14 M 2020 07879 173885 8, 14, 21, 35 1777
14 M 2020 08329 173930 14, 25 1882
14 M 2020 06400 173950 14 1343
14 M 2020 06349 174084 14 1334
14 M 2020 06039 174223 14, 25 1282
14 M 2020 06734 174240 8, 9, 10, 11,

14, 21, 28, 35
1432

14 M 2018 08668 174319 14, 35 1233
14 M 2020 06900 174284 9, 14, 16,

18, 34
1465

14 M 2020 08803 174300 3, 14, 18, 24,
25, 35, 42

1906

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

15 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

16 M 2020 06208 173533 16, 29, 35 1312
16 M 2020 06825 173536 16, 21, 25, 40 1454
16 M 2020 08325 173553 16, 27 1880
16 M 2020 07647 173568 16, 18, 35,

38, 39, 41
1700

16 M 2020 06530 173623 3, 6, 8, 16,
20, 21, 24, 27

1402

16 M 2020 07269 173633 16, 41 1553
16 M 2013 04828 173650 16, 25,

28, 40, 41
1207

16 M 2020 05133 173667 16, 35, 38, 41 1254
16 M 2020 07580 173689 11, 16, 27, 35 1670
16 M 2020 06156 173699 16, 18, 25,

28, 35, 41, 42
1300

16 M 2020 07661 173717 16, 30, 32, 35,
39, 41, 42, 43

1710

16 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

16 M 2020 07036 173787 9, 16, 35,
36, 41, 45

1489

16 M 2020 07053 173790 16 1492
16 M 2020 07100 173799 16, 40 1501
16 M 2020 07183 173814 9, 16, 35, 41 1538
16 M 2020 07223 173821 8, 11, 14, 16,

20, 21, 24, 27
1546

16 M 2020 07283 173829 16, 25, 28, 41 1555
16 M 2020 07312 173832 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1557

16 M 2020 07341 173839 9, 16, 35,
39, 41

1561

16 M 2020 07403 173854 9, 16 1587
16 M 2020 07449 173862 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1596

16 M 2020 07450 173863 5, 16, 32, 35,
37, 39, 40

1597
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2004

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2020 07547 173878 16 1649
16 M 2020 07554 173880 16, 35, 41, 42 1651
16 M 2020 07914 173893 5, 16, 35,

41, 42, 44
1784

16 M 2020 07915 173894 16, 35, 41 1791
16 M 2020 07972 173907 16, 35 1810
16 M 2020 07979 173909 16 1818
16 M 2020 08311 173928 5, 16, 18,

25, 30, 32,
35, 41, 44

1878

16 M 2020 08425 173938 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1894

16 M 2020 08426 173939 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1896

16 M 2020 06719 173959 16 1426
16 M 2020 06720 173960 16 1426
16 M 2020 06721 173961 16 1427
16 M 2020 06525 173988 16, 35, 41 1399
16 M 2020 06726 173994 9, 16, 28, 35,

38, 41, 42, 45
1428

16 M 2015 00092 174000 16, 25, 28,
35, 38, 41

1213

16 M 2015 00094 174001 16, 25, 28,
35, 38, 41

1214

16 M 2014 00985 174003 16, 28, 35,
41, 42, 45

1210

16 M 2020 06421 174020 16, 28, 41 1347
16 M 2020 06313 174032 9, 16, 35,

39, 41
1328

16 M 2020 06654 174042 16, 35, 41 1419
16 M 2015 02250 174045 16, 35, 41 1224
16 M 2020 06398 174056 16, 25, 28, 35 1342
16 M 2020 07742 174061 16, 25, 35, 40 1735
16 M 2020 06243 174062 16, 35, 39, 41 1319
16 M 2020 03966 174066 16 1249
16 M 2020 08336 174099 9, 16, 35,

41, 42
1884

16 M 2020 06174 174134 16, 21 1303
16 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

16 M 2011 07035 174153 16, 35, 41, 42 1206
16 M 2020 07975 174228 9, 16, 35,

36, 38, 42
1817

16 M 2020 07976 174229 9, 16, 36,
38, 41

1818

16 M 2020 07977 174230 9, 16, 35,
36, 38, 42

1818

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2015 00147 174238 16, 20, 21,
36, 42, 44

1214

16 M 2020 07025 174242 9, 16, 28 1486
16 M 2020 06495 174250 16, 35,

39, 40, 41
1392

16 M 2020 06713 174264 8, 11, 16,
19, 20, 27

1425

16 M 2020 06613 174331 16 1412
16 M 2020 06900 174284 9, 14, 16,

18, 34
1465

16 M 2020 07990 174334 16, 35, 41 1821
16 M 2020 06688 174363 16, 25, 28 1424
16 M 2020 06689 174364 16, 25, 28 1424
16 M 2020 07801 174403 8, 11, 16, 20,

21, 25, 28, 35
1753

16 M 2020 06118 174118 1, 3, 4, 5, 10,
11, 16, 21, 35

1288

16 M 2019 03755 174029 16, 29, 30, 35 1235
17 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

17 M 2020 07347 173840 17, 19, 35 1563
17 M 2020 07519 174097 6, 17, 19,

35, 37, 42
1639

17 M 2020 07520 174098 6, 17, 19,
35, 37, 42

1642

17 M 2015 01359 174135 1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

17 M 2015 01358 174136 1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

17 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

17 M 2020 07871 174324 7, 9, 11,
17, 20

1774

17 M 2020 08090 174289 7, 9, 12, 17,
19, 35, 45

1865

17 M 2020 06452 173620 6, 7, 8, 9,
11, 12, 17,
19, 21, 35

1363

18 M 2020 07647 173568 16, 18, 35,
38, 39, 41

1700
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2005

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

18 M 2020 07631 173583 3, 14, 18, 24,
25, 27, 35

1688

18 M 2020 06156 173699 16, 18, 25,
28, 35, 41, 42

1300

18 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

18 M 2020 07490 173869 3, 18, 25, 35 1616
18 M 2020 07508 173875 12, 18, 20, 28 1632
18 M 2020 07925 173897 8, 9, 12, 18,

20, 21, 22,
25, 28, 35

1794

18 M 2020 08311 173928 5, 16, 18,
25, 30, 32,
35, 41, 44

1878

18 M 2020 06620 174072 18 1413
18 M 2020 07412 174104 18, 25, 35 1588
18 M 2014 01162 174237 18 1211
18 M 2013 04151 174313 9, 18, 25 1206
18 M 2020 07653 174271 18, 20, 25,

28, 35, 41
1703

18 M 2020 06900 174284 9, 14, 16,
18, 34

1465

18 M 2020 08803 174300 3, 14, 18, 24,
25, 35, 42

1906

19 M 2020 06947 173622 19 1475
19 M 2020 07733 173732 6, 19, 20,

35, 37, 40
1731

19 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

19 M 2020 07326 173833 6, 19, 37, 42 1558
19 M 2020 07347 173840 17, 19, 35 1563
19 M 2020 07498 173873 9, 11, 19, 31,

35, 37, 39
1618

19 M 2020 07867 173882 6, 19, 24, 35 1773
19 M 2020 07993 173979 19, 35 1822
19 M 2020 03821 174082 19 1248

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

19 M 2020 07519 174097 6, 17, 19,
35, 37, 42

1639

19 M 2020 07520 174098 6, 17, 19,
35, 37, 42

1642

19 M 2015 01359 174135 1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

19 M 2015 01358 174136 1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

19 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

19 M 2020 06751 174171 2, 6, 19, 20,
35, 37, 39

1436

19 M 2020 06876 174176 19, 37 1461
19 M 2020 08432 174198 19 1899
19 M 2020 07659 174218 19, 20, 22, 31,

39, 40, 41, 43
1708

19 M 2020 07574 174316 19, 37 1670
19 M 2020 06713 174264 8, 11, 16,

19, 20, 27
1425

19 M 2020 06788 174277 19, 35 1443
19 M 2020 08090 174289 7, 9, 12, 17,

19, 35, 45
1865

19 M 2020 06694 174344 1, 19, 39, 42 1425
19 M 2020 06452 173620 6, 7, 8, 9,

11, 12, 17,
19, 21, 35

1363

20 M 2020 07584 173545 20, 24,
35, 37, 42

1671

20 M 2020 07613 173551 20 1685
20 M 2020 06530 173623 3, 6, 8, 16,

20, 21, 24, 27
1402

20 M 2020 06286 173671 20 1324
20 M 2020 07634 173706 3, 7, 8, 9, 11,

20, 35, 40
1692

20 M 2020 06644 173746 20, 35 1418
20 M 2020 07733 173732 6, 19, 20,

35, 37, 40
1731

20 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

20 M 2020 06972 173779 20 1478
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2006

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

20 M 2020 07108 173801 9, 20, 28 1503
20 M 2020 07223 173821 8, 11, 14, 16,

20, 21, 24, 27
1546

20 M 2020 07359 173843 20, 35 1565
20 M 2020 07508 173875 12, 18, 20, 28 1632
20 M 2020 07925 173897 8, 9, 12, 18,

20, 21, 22,
25, 28, 35

1794

20 M 2020 06283 173955 8, 10, 20, 21,
24, 25, 35,
36, 37, 43

1323

20 M 2020 06751 174171 2, 6, 19, 20,
35, 37, 39

1436

20 M 2020 07659 174218 19, 20, 22, 31,
39, 40, 41, 43

1708

20 M 2020 07101 174219 20 1501
20 M 2015 00147 174238 16, 20, 21,

36, 42, 44
1214

20 M 2020 06713 174264 8, 11, 16,
19, 20, 27

1425

20 M 2020 07653 174271 18, 20, 25,
28, 35, 41

1703

20 M 2020 07871 174324 7, 9, 11,
17, 20

1774

20 M 2020 07551 174390 20, 21, 35 1649
20 M 2020 07801 174403 8, 11, 16, 20,

21, 25, 28, 35
1753

21 M 2020 06825 173536 16, 21, 25, 40 1454
21 M 2020 07862 173571 3, 5, 9, 11, 21 1772
21 M 2020 06513 173607 8, 21, 35 1395
21 M 2020 06512 173608 8, 21, 35 1394
21 M 2020 06511 173617 8, 11, 21, 35 1394
21 M 2020 06530 173623 3, 6, 8, 16,

20, 21, 24, 27
1402

21 M 2020 07223 173821 8, 11, 14, 16,
20, 21, 24, 27

1546

21 M 2020 07879 173885 8, 14, 21, 35 1777
21 M 2020 07925 173897 8, 9, 12, 18,

20, 21, 22,
25, 28, 35

1794

21 M 2020 06283 173955 8, 10, 20, 21,
24, 25, 35,
36, 37, 43

1323

21 M 2020 06174 174134 16, 21 1303
21 M 2020 07595 174185 3, 5, 9, 10,

11, 21, 42
1676

21 M 2020 06197 174209 21 1306
21 M 2015 00147 174238 16, 20, 21,

36, 42, 44
1214

21 M 2020 06734 174240 8, 9, 10, 11,
14, 21, 28, 35

1432

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

21 M 2020 07763 174241 9, 11, 21, 28 1740
21 M 2020 07973 174294 21, 22, 24 1811
21 M 2020 07551 174390 20, 21, 35 1649
21 M 2020 07801 174403 8, 11, 16, 20,

21, 25, 28, 35
1753

21 M 2020 06118 174118 1, 3, 4, 5, 10,
11, 16, 21, 35

1288

21 M 2020 06452 173620 6, 7, 8, 9,
11, 12, 17,
19, 21, 35

1363

22 M 2020 07539 173579 6, 22, 37 1647
22 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

22 M 2020 07925 173897 8, 9, 12, 18,
20, 21, 22,
25, 28, 35

1794

22 M 2020 07659 174218 19, 20, 22, 31,
39, 40, 41, 43

1708

22 M 2020 07973 174294 21, 22, 24 1811
23 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

23 M 2020 08341 173931 23, 25, 26 1886
24 M 2020 07584 173545 20, 24,

35, 37, 42
1671

24 M 2020 07395 173558 24, 35 1585
24 M 2020 07245 173575 10, 24, 25, 35 1551
24 M 2020 07631 173583 3, 14, 18, 24,

25, 27, 35
1688

24 M 2020 06530 173623 3, 6, 8, 16,
20, 21, 24, 27

1402
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2007

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

24 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

24 M 2020 07223 173821 8, 11, 14, 16,
20, 21, 24, 27

1546

24 M 2020 07867 173882 6, 19, 24, 35 1773
24 M 2020 06283 173955 8, 10, 20, 21,

24, 25, 35,
36, 37, 43

1323

24 M 2020 07184 174096 24, 25, 35 1538
24 M 2014 01491 174154 24 1212
24 M 2020 07973 174294 21, 22, 24 1811
24 M 2020 08545 174339 3, 24, 25, 35 1904
24 M 2020 08803 174300 3, 14, 18, 24,

25, 35, 42
1906

25 M 2020 06825 173536 16, 21, 25, 40 1454
25 M 2020 06247 173542 25 1321
25 M 2019 07097 173566 25, 26, 35 1239
25 M 2020 07245 173575 10, 24, 25, 35 1551
25 M 2020 07631 173583 3, 14, 18, 24,

25, 27, 35
1688

25 M 2020 06097 173586 25, 35, 41 1286
25 M 2020 05119 173592 25, 35 1252
25 M 2013 04828 173650 16, 25,

28, 40, 41
1207

25 M 2020 05979 173652 25 1276
25 M 2020 07176 173656 25 1536
25 M 2020 05722 173684 25, 35, 41, 42 1271
25 M 2020 06156 173699 16, 18, 25,

28, 35, 41, 42
1300

25 M 2020 06756 173749 25 1438
25 M 2020 07782 173741 25, 35, 41 1745
25 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

25 M 2020 06937 173774 5, 25, 28 1474
25 M 2020 07240 173825 25 1549
25 M 2020 07283 173829 16, 25, 28, 41 1555
25 M 2020 07352 173841 25 1563

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2020 07367 173845 25, 35, 38, 41 1574
25 M 2020 07372 173846 25, 35, 38, 41 1574
25 M 2020 07388 173851 25, 28, 35, 42 1583
25 M 2020 07490 173869 3, 18, 25, 35 1616
25 M 2020 07888 173888 25, 41 1779
25 M 2020 07925 173897 8, 9, 12, 18,

20, 21, 22,
25, 28, 35

1794

25 M 2020 08311 173928 5, 16, 18,
25, 30, 32,
35, 41, 44

1878

25 M 2020 08329 173930 14, 25 1882
25 M 2020 08341 173931 23, 25, 26 1886
25 M 2020 06283 173955 8, 10, 20, 21,

24, 25, 35,
36, 37, 43

1323

25 M 2020 06225 173975 25, 26, 35 1313
25 M 2015 00092 174000 16, 25, 28,

35, 38, 41
1213

25 M 2015 00094 174001 16, 25, 28,
35, 38, 41

1214

25 M 2019 06646 174005 5, 25, 42 1237
25 M 2020 06951 174031 25, 35 1476
25 M 2020 06134 174048 25, 35 1294
25 M 2020 07189 174049 3, 5, 25 1539
25 M 2020 06398 174056 16, 25, 28, 35 1342
25 M 2020 07742 174061 16, 25, 35, 40 1735
25 M 2020 08089 174063 25, 35, 41 1864
25 M 2020 08087 174065 25, 35, 41 1854
25 M 2020 07184 174096 24, 25, 35 1538
25 M 2020 07412 174104 18, 25, 35 1588
25 M 2020 03544 174123 3, 25, 36,

39, 44
1247

25 M 2020 06631 174200 25 1414
25 M 2020 07757 174217 25 1740
25 M 2020 08169 174220 25 1874
25 M 2020 06039 174223 14, 25 1282
25 M 2013 04151 174313 9, 18, 25 1206
25 M 2020 07653 174271 18, 20, 25,

28, 35, 41
1703

25 M 2020 07927 174323 25 1795
25 M 2020 07437 174274 25, 28, 35 1594
25 M 2020 08545 174339 3, 24, 25, 35 1904
25 M 2020 08174 174299 25, 35 1875
25 M 2020 08803 174300 3, 14, 18, 24,

25, 35, 42
1906

25 M 2020 06688 174363 16, 25, 28 1424
25 M 2020 06689 174364 16, 25, 28 1424
25 M 2020 07801 174403 8, 11, 16, 20,

21, 25, 28, 35
1753
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2008

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2020 01826 174375 25, 28 1243
25 M 2020 06354 173563 25, 35 1335
26 M 2019 07097 173566 25, 26, 35 1239
26 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

26 M 2020 08341 173931 23, 25, 26 1886
26 M 2020 06225 173975 25, 26, 35 1313
26 M 2020 06245 174131 26, 31, 35, 44 1320
26 M 2020 07633 174348 26, 31,

35, 41, 44
1691

27 M 2020 08325 173553 16, 27 1880
27 M 2020 07631 173583 3, 14, 18, 24,

25, 27, 35
1688

27 M 2020 06530 173623 3, 6, 8, 16,
20, 21, 24, 27

1402

27 M 2020 07580 173689 11, 16, 27, 35 1670
27 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

27 M 2020 07223 173821 8, 11, 14, 16,
20, 21, 24, 27

1546

27 M 2020 06713 174264 8, 11, 16,
19, 20, 27

1425

27 M 2020 04719 174206 1, 27, 31, 35 1249
28 M 2020 05625 173577 28 1265
28 M 2020 06414 173582 28, 35, 41, 43 1344
28 M 2013 04828 173650 16, 25,

28, 40, 41
1207

28 M 2020 07912 173670 28, 35, 41 1783
28 M 2020 06156 173699 16, 18, 25,

28, 35, 41, 42
1300

28 M 2020 07724 173730 28, 35 1730

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

28 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

28 M 2020 06937 173774 5, 25, 28 1474
28 M 2020 07108 173801 9, 20, 28 1503
28 M 2020 07283 173829 16, 25, 28, 41 1555
28 M 2020 07388 173851 25, 28, 35, 42 1583
28 M 2020 07508 173875 12, 18, 20, 28 1632
28 M 2020 07923 173896 28 1793
28 M 2020 07925 173897 8, 9, 12, 18,

20, 21, 22,
25, 28, 35

1794

28 M 2020 07926 173898 28 1794
28 M 2020 06726 173994 9, 16, 28, 35,

38, 41, 42, 45
1428

28 M 2015 00092 174000 16, 25, 28,
35, 38, 41

1213

28 M 2015 00094 174001 16, 25, 28,
35, 38, 41

1214

28 M 2014 00985 174003 16, 28, 35,
41, 42, 45

1210

28 M 2020 06421 174020 16, 28, 41 1347
28 M 2020 06398 174056 16, 25, 28, 35 1342
28 M 2020 06743 174059 28 1435
28 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

28 M 2020 06336 174226 28 1333
28 M 2020 06338 174227 28 1333
28 M 2020 06734 174240 8, 9, 10, 11,

14, 21, 28, 35
1432

28 M 2020 07763 174241 9, 11, 21, 28 1740
28 M 2020 07025 174242 9, 16, 28 1486
28 M 2020 07653 174271 18, 20, 25,

28, 35, 41
1703

28 M 2020 07437 174274 25, 28, 35 1594
28 M 2020 07778 174288 28, 41 1743
28 M 2020 06732 174336 5, 28, 32, 35 1430
28 M 2020 06688 174363 16, 25, 28 1424
28 M 2020 06689 174364 16, 25, 28 1424
28 M 2020 06798 174401 28, 41 1448
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2009

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

28 M 2020 07801 174403 8, 11, 16, 20,
21, 25, 28, 35

1753

28 M 2020 01826 174375 25, 28 1243
29 M 2020 06208 173533 16, 29, 35 1312
29 M 2020 06527 173559 29 1401
29 M 2020 08077 173569 29, 30, 32, 43 1837
29 M 2020 07754 173576 29, 30, 32, 33 1738
29 M 2020 05552 173591 29, 30, 43 1262
29 M 2020 06634 173614 29, 30, 31 1414
29 M 2020 07553 173603 29, 35 1650
29 M 2020 06635 173615 29, 30, 31 1414
29 M 2020 06138 173629 29, 30 1298
29 M 2020 04900 173635 29 1250
29 M 2020 04928 173636 29 1250
29 M 2020 06310 173651 29, 35 1327
29 M 2020 07594 173658 29, 35 1674
29 M 2020 07541 173662 29, 35 1647
29 M 2020 06311 173664 29, 35 1327
29 M 2020 06312 173665 29, 35 1328
29 M 2020 05872 173686 29, 35, 39 1273
29 M 2020 06521 173703 3, 5, 29,

30, 31, 32,
35, 39, 43

1396

29 M 2020 06799 173760 9, 29, 31, 35,
36, 39, 42, 43

1448

29 M 2020 07783 173742 29, 30, 35, 41 1746
29 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

29 M 2011 05577 173781 29 1205
29 M 2020 07047 173789 29 1491
29 M 2020 07120 173806 29, 30 1509
29 M 2020 07207 173818 29, 30, 32, 35 1543
29 M 2020 07234 173823 29, 30, 43 1547
29 M 2020 07886 173887 29, 30 1779
29 M 2020 07901 173889 29 1782
29 M 2020 07964 173905 7, 29, 30,

35, 43
1800

29 M 2020 08043 173912 29, 30, 32,
35, 39, 43

1824

29 M 2020 08183 173926 29 1876
29 M 2020 08442 173943 29, 30, 32, 33 1902
29 M 2020 06320 173954 29, 39 1329
29 M 2020 06596 173971 29, 43 1410

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2020 08178 173985 29 1875
29 M 2020 07130 173986 5, 29, 30,

31, 32, 35
1511

29 M 2020 06207 173995 29, 30, 31, 32,
33, 35, 41, 43

1307

29 M 2019 06769 173998 29, 30 1238
29 M 2019 06748 174017 29, 41 1238
29 M 2020 06437 174041 29, 30, 31,

32, 33, 35
1354

29 M 2020 07706 174091 29, 30, 31, 32 1727
29 M 2020 07708 174092 29, 30, 31, 32 1728
29 M 2020 07894 174093 29, 35 1780
29 M 2020 07560 174106 29, 30, 31,

32, 33, 35
1653

29 M 2020 07561 174107 29 1657
29 M 2020 07562 174108 29, 30, 31,

32, 33, 35
1658

29 M 2020 07563 174109 29 1662
29 M 2020 07564 174110 29, 30, 31 1662
29 M 2020 07565 174111 29, 30, 31,

32, 33, 35
1664

29 M 2020 07566 174112 29 1668
29 M 2020 07568 174113 29, 30, 32 1669
29 M 2020 06892 174116 29 1463
29 M 2020 06733 174158 29, 30, 35 1431
29 M 2020 07632 174161 29, 30,

31, 35, 39
1691

29 M 2020 07786 174191 29, 31, 35 1747
29 M 2019 01319 174205 29, 30, 32, 35 1235
29 M 2015 01740 174307 3, 29, 30,

31, 32, 35,
39, 40, 43

1223

29 M 2015 01181 174310 29, 32 1217
29 M 2020 08128 174235 29, 43 1870
29 M 2015 01269 174246 29, 35, 39, 40 1218
29 M 2020 06507 174340 29, 30 1393
29 M 2020 07567 174358 29, 30 1668
29 M 2020 06436 174394 29, 30, 31,

32, 33, 35
1354

29 M 2020 06438 174395 29, 30, 31,
32, 33, 35

1355

29 M 2020 05148 174400 29 1255
29 M 2019 03755 174029 16, 29, 30, 35 1235
30 M 2020 07989 173552 30, 35, 43 1820
30 M 2020 08077 173569 29, 30, 32, 43 1837
30 M 2020 07754 173576 29, 30, 32, 33 1738
30 M 2020 05552 173591 29, 30, 43 1262
30 M 2020 06539 173598 30, 41, 43 1403
30 M 2020 06634 173614 29, 30, 31 1414
30 M 2020 06635 173615 29, 30, 31 1414
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2010

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2020 06138 173629 29, 30 1298
30 M 2020 06240 173625 30 1318
30 M 2020 06241 173626 30 1318
30 M 2020 07610 173695 30, 43 1682
30 M 2020 06521 173703 3, 5, 29,

30, 31, 32,
35, 39, 43

1396

30 M 2020 07661 173717 16, 30, 32, 35,
39, 41, 42, 43

1710

30 M 2020 07676 173719 30, 35 1717
30 M 2020 07677 173720 30, 35 1718
30 M 2020 07679 173722 30 1719
30 M 2020 06524 173726 30, 35 1399
30 M 2020 07773 173740 30, 35 1741
30 M 2020 07783 173742 29, 30, 35, 41 1746
30 M 2020 06816 173767 30 1454
30 M 2020 07097 173797 30, 35 1500
30 M 2020 07095 173798 30, 35 1499
30 M 2020 07120 173806 29, 30 1509
30 M 2020 07157 173808 30 1526
30 M 2020 07207 173818 29, 30, 32, 35 1543
30 M 2020 07225 173822 30 1546
30 M 2020 07234 173823 29, 30, 43 1547
30 M 2020 07355 173842 30, 32 1565
30 M 2020 07430 173858 30 1593
30 M 2020 07471 173865 30, 35, 43 1598
30 M 2020 07550 173879 30 1649
30 M 2020 07886 173887 29, 30 1779
30 M 2020 07946 173900 30 1796
30 M 2020 07947 173901 30 1797
30 M 2020 07949 173902 30 1797
30 M 2020 07964 173905 7, 29, 30,

35, 43
1800

30 M 2020 08043 173912 29, 30, 32,
35, 39, 43

1824

30 M 2020 08096 173920 5, 30 1867
30 M 2020 08311 173928 5, 16, 18,

25, 30, 32,
35, 41, 44

1878

30 M 2020 08418 173935 30, 35 1892
30 M 2020 08419 173936 30, 35 1892
30 M 2020 08431 173940 30 1899
30 M 2020 08442 173943 29, 30, 32, 33 1902
30 M 2020 07130 173986 5, 29, 30,

31, 32, 35
1511

30 M 2020 06207 173995 29, 30, 31, 32,
33, 35, 41, 43

1307

30 M 2019 06769 173998 29, 30 1238
30 M 2013 03967 173999 30 1206
30 M 2017 04821 174019 30, 43 1231

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2020 07522 174030 30, 35, 43 1645
30 M 2020 06655 174034 30 1420
30 M 2020 06437 174041 29, 30, 31,

32, 33, 35
1354

30 M 2020 00377 174073 30 1242
30 M 2020 07706 174091 29, 30, 31, 32 1727
30 M 2020 07708 174092 29, 30, 31, 32 1728
30 M 2020 05999 174094 30 1278
30 M 2020 07560 174106 29, 30, 31,

32, 33, 35
1653

30 M 2020 07562 174108 29, 30, 31,
32, 33, 35

1658

30 M 2020 07564 174110 29, 30, 31 1662
30 M 2020 07565 174111 29, 30, 31,

32, 33, 35
1664

30 M 2020 07568 174113 29, 30, 32 1669
30 M 2020 06733 174158 29, 30, 35 1431
30 M 2020 07632 174161 29, 30,

31, 35, 39
1691

30 M 2019 01319 174205 29, 30, 32, 35 1235
30 M 2018 08498 174208 30, 35, 41, 43 1233
30 M 2020 07503 174221 30, 35, 39, 43 1631
30 M 2015 01740 174307 3, 29, 30,

31, 32, 35,
39, 40, 43

1223

30 M 2020 07029 174239 30, 35,
38, 39, 43

1487

30 M 2020 07442 174243 30, 35, 43 1595
30 M 2020 06006 174244 30, 35, 39, 43 1279
30 M 2020 06007 174245 30, 35, 39, 43 1280
30 M 2020 05944 174260 30 1274
30 M 2015 02461 174262 30 1225
30 M 2020 07675 174280 30 1717
30 M 2020 06507 174340 29, 30 1393
30 M 2020 07567 174358 29, 30 1668
30 M 2020 06436 174394 29, 30, 31,

32, 33, 35
1354

30 M 2020 06438 174395 29, 30, 31,
32, 33, 35

1355

30 M 2019 03755 174029 16, 29, 30, 35 1235
31 M 2020 06634 173614 29, 30, 31 1414
31 M 2020 06635 173615 29, 30, 31 1414
31 M 2020 06521 173703 3, 5, 29,

30, 31, 32,
35, 39, 43

1396

31 M 2020 06799 173760 9, 29, 31, 35,
36, 39, 42, 43

1448
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2011

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

31 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

31 M 2020 07498 173873 9, 11, 19, 31,
35, 37, 39

1618

31 M 2020 07130 173986 5, 29, 30,
31, 32, 35

1511

31 M 2020 06207 173995 29, 30, 31, 32,
33, 35, 41, 43

1307

31 M 2015 02348 174021 31 1225
31 M 2020 06437 174041 29, 30, 31,

32, 33, 35
1354

31 M 2020 07706 174091 29, 30, 31, 32 1727
31 M 2020 07708 174092 29, 30, 31, 32 1728
31 M 2020 07560 174106 29, 30, 31,

32, 33, 35
1653

31 M 2020 07562 174108 29, 30, 31,
32, 33, 35

1658

31 M 2020 07564 174110 29, 30, 31 1662
31 M 2020 07565 174111 29, 30, 31,

32, 33, 35
1664

31 M 2020 06245 174131 26, 31, 35, 44 1320
31 M 2020 06584 174152 31, 35, 39 1408
31 M 2020 07632 174161 29, 30,

31, 35, 39
1691

31 M 2020 07786 174191 29, 31, 35 1747
31 M 2020 07659 174218 19, 20, 22, 31,

39, 40, 41, 43
1708

31 M 2015 01740 174307 3, 29, 30,
31, 32, 35,
39, 40, 43

1223

31 M 2020 05091 174293 31, 43 1252
31 M 2020 07897 174298 31 1781
31 M 2020 07633 174348 26, 31,

35, 41, 44
1691

31 M 2020 07734 174391 31, 35,
41, 43, 44

1732

31 M 2020 07735 174392 31, 35,
41, 43, 44

1734

31 M 2020 06436 174394 29, 30, 31,
32, 33, 35

1354

31 M 2020 06438 174395 29, 30, 31,
32, 33, 35

1355

31 M 2020 04719 174206 1, 27, 31, 35 1249
32 M 2020 01467 173534 32, 35 1243

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

32 M 2020 08077 173569 29, 30, 32, 43 1837
32 M 2020 07754 173576 29, 30, 32, 33 1738
32 M 2020 05804 173685 32 1273
32 M 2020 06521 173703 3, 5, 29,

30, 31, 32,
35, 39, 43

1396

32 M 2020 07661 173717 16, 30, 32, 35,
39, 41, 42, 43

1710

32 M 2020 07746 173733 32 1736
32 M 2020 06996 173782 32 1481
32 M 2020 07207 173818 29, 30, 32, 35 1543
32 M 2020 07312 173832 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1557

32 M 2020 07355 173842 30, 32 1565
32 M 2020 07449 173862 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1596

32 M 2020 07450 173863 5, 16, 32, 35,
37, 39, 40

1597

32 M 2020 08043 173912 29, 30, 32,
35, 39, 43

1824

32 M 2020 08311 173928 5, 16, 18,
25, 30, 32,
35, 41, 44

1878

32 M 2020 08442 173943 29, 30, 32, 33 1902
32 M 2020 06609 173951 32, 35 1412
32 M 2020 06301 173952 32, 35 1326
32 M 2020 07130 173986 5, 29, 30,

31, 32, 35
1511

32 M 2020 06207 173995 29, 30, 31, 32,
33, 35, 41, 43

1307

32 M 2020 06367 174025 32, 35 1336
32 M 2020 06370 174026 32, 35 1339
32 M 2020 06368 174027 32, 35 1337
32 M 2020 06369 174028 32, 35 1338
32 M 2020 06437 174041 29, 30, 31,

32, 33, 35
1354

32 M 2015 01965 174050 32, 35 1224
32 M 2020 07706 174091 29, 30, 31, 32 1727
32 M 2020 07708 174092 29, 30, 31, 32 1728
32 M 2020 07560 174106 29, 30, 31,

32, 33, 35
1653

32 M 2020 07562 174108 29, 30, 31,
32, 33, 35

1658

32 M 2020 07565 174111 29, 30, 31,
32, 33, 35

1664

32 M 2020 07568 174113 29, 30, 32 1669
32 M 2020 05170 174124 32, 35, 39 1255
32 M 2020 07199 174125 32, 35, 39 1541
32 M 2020 07609 174126 32, 35, 39 1681
32 M 2020 07608 174127 32, 35, 39 1679
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2012

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

32 M 2020 07697 174157 32 1723
32 M 2020 06811 174184 32, 35 1452
32 M 2019 01319 174205 29, 30, 32, 35 1235
32 M 2015 01740 174307 3, 29, 30,

31, 32, 35,
39, 40, 43

1223

32 M 2015 01181 174310 29, 32 1217
32 M 2020 06616 174225 5, 32 1412
32 M 2020 05467 174329 32 1261
32 M 2020 06732 174336 5, 28, 32, 35 1430
32 M 2020 06436 174394 29, 30, 31,

32, 33, 35
1354

32 M 2020 06438 174395 29, 30, 31,
32, 33, 35

1355

33 M 2020 07186 173557 33, 35 1539
33 M 2020 07754 173576 29, 30, 32, 33 1738
33 M 2020 07604 173580 33 1678
33 M 2020 07667 173590 33, 35, 43 1716
33 M 2020 07012 173594 33 1482
33 M 2020 06444 173624 33 1357
33 M 2020 05950 173698 33, 35 1275
33 M 2020 07714 173727 33 1729
33 M 2020 07195 173816 33, 35, 39,

40, 43, 44
1540

33 M 2020 07203 173817 33, 35, 39,
40, 43, 44

1542

33 M 2020 07282 173828 33 1554
33 M 2020 07381 173848 33 1581
33 M 2020 07422 173857 5, 33, 35 1591
33 M 2020 07951 173903 33 1798
33 M 2020 08438 173941 33 1901
33 M 2020 08442 173943 29, 30, 32, 33 1902
33 M 2020 06325 173973 33 1329
33 M 2020 06207 173995 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
1307

33 M 2020 06437 174041 29, 30, 31,
32, 33, 35

1354

33 M 2020 06523 174058 3, 33, 35 1398
33 M 2020 07560 174106 29, 30, 31,

32, 33, 35
1653

33 M 2020 07562 174108 29, 30, 31,
32, 33, 35

1658

33 M 2020 07565 174111 29, 30, 31,
32, 33, 35

1664

33 M 2020 06135 174120 33, 41, 43 1297
33 M 2020 06895 174292 33 1464
33 M 2020 06436 174394 29, 30, 31,

32, 33, 35
1354

33 M 2020 06438 174395 29, 30, 31,
32, 33, 35

1355

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

34 M 2020 07279 173642 34 1554
34 M 2020 08437 173643 34 1901
34 M 2020 08098 173644 34 1868
34 M 2020 06784 173646 34 1441
34 M 2020 07016 173647 34 1483
34 M 2020 07015 173648 34 1483
34 M 2020 06815 173649 34 1453
34 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

34 M 2020 06161 174155 34 1302
34 M 2020 08444 174272 34 1903
34 M 2020 08137 174273 34 1871
34 M 2020 07123 174326 34 1510
34 M 2020 08135 174275 34 1871
34 M 2020 07124 174327 34 1510
34 M 2020 08138 174276 34 1872
34 M 2020 07149 174328 34 1525
34 M 2020 08136 174278 34 1871
34 M 2020 08445 174279 34 1903
34 M 2020 08443 174281 34 1903
34 M 2020 08446 174282 34 1903
34 M 2020 08139 174283 34 1872
34 M 2020 06900 174284 9, 14, 16,

18, 34
1465

34 M 2020 08433 174332 34 1900
34 M 2019 00063 174349 34 1234
34 M 2020 07121 174357 34 1510
34 M 2020 06984 174359 34 1480
34 M 2020 06912 174360 34 1466
35 M 2020 06448 173529 35, 38 1360
35 M 2020 06445 173531 35, 38 1357
35 M 2020 06208 173533 16, 29, 35 1312
35 M 2020 01467 173534 32, 35 1243
35 M 2020 07020 173535 35 1484
35 M 2020 06661 173537 35 1420
35 M 2020 06440 173539 35, 38 1355
35 M 2020 07936 173540 35, 36, 37 1796
35 M 2020 06332 173541 35 1333
35 M 2020 07140 173543 35, 36, 42 1523
35 M 2020 07584 173545 20, 24,

35, 37, 42
1671

35 M 2020 06928 173546 35, 37 1471
35 M 2020 07059 173548 35, 41 1495
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2013

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 07345 173549 35 1562
35 M 2020 07989 173552 30, 35, 43 1820
35 M 2020 05374 173555 35, 36, 39, 41 1259
35 M 2020 07186 173557 33, 35 1539
35 M 2020 07395 173558 24, 35 1585
35 M 2020 00204 173561 2, 35, 41, 44 1241
35 M 2020 06451 173564 10, 35 1362
35 M 2019 07097 173566 25, 26, 35 1239
35 M 2020 07647 173568 16, 18, 35,

38, 39, 41
1700

35 M 2020 06901 173573 35, 39 1466
35 M 2020 07245 173575 10, 24, 25, 35 1551
35 M 2020 06414 173582 28, 35, 41, 43 1344
35 M 2020 07631 173583 3, 14, 18, 24,

25, 27, 35
1688

35 M 2020 05125 173584 35 1253
35 M 2020 07812 173585 9, 35, 42 1768
35 M 2020 06097 173586 25, 35, 41 1286
35 M 2020 07924 173587 35 1794
35 M 2020 07667 173590 33, 35, 43 1716
35 M 2020 05119 173592 25, 35 1252
35 M 2020 06140 173595 5, 35 1298
35 M 2020 06914 173597 35 1466
35 M 2020 09136 173609 35, 45 1906
35 M 2020 06558 173610 35, 38, 42 1405
35 M 2020 06557 173611 35, 38, 42 1404
35 M 2020 06686 173599 3, 10, 35,

41, 44
1423

35 M 2020 06427 173601 35, 43 1352
35 M 2020 06741 173602 3, 5, 10, 35,

41, 42, 44
1434

35 M 2020 07553 173603 29, 35 1650
35 M 2020 06513 173607 8, 21, 35 1395
35 M 2020 06512 173608 8, 21, 35 1394
35 M 2020 06511 173617 8, 11, 21, 35 1394
35 M 2020 06422 173618 7, 9, 11, 35 1348
35 M 2020 06433 173630 35, 42 1353
35 M 2020 07142 173621 9, 35 1524
35 M 2020 07132 173631 9, 35, 38,

41, 42
1520

35 M 2020 07960 173632 9, 10, 35,
37, 42, 44

1798

35 M 2020 07480 173640 35, 37, 42 1601
35 M 2020 06310 173651 29, 35 1327
35 M 2020 06424 173654 35, 41 1350
35 M 2020 07594 173658 29, 35 1674
35 M 2020 07541 173662 29, 35 1647
35 M 2020 06235 173663 8, 35 1318
35 M 2020 06311 173664 29, 35 1327
35 M 2020 06312 173665 29, 35 1328

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 04961 173666 35, 41, 42 1251
35 M 2020 05133 173667 16, 35, 38, 41 1254
35 M 2020 05178 173668 5, 35 1256
35 M 2020 07912 173670 28, 35, 41 1783
35 M 2020 05511 173676 35, 43 1262
35 M 2020 05642 173678 35, 38, 41 1266
35 M 2020 05693 173680 11, 35, 37 1266
35 M 2020 05694 173681 11, 35, 37 1268
35 M 2020 05696 173682 9, 35, 37 1269
35 M 2020 05697 173683 11, 35, 37 1270
35 M 2020 05722 173684 25, 35, 41, 42 1271
35 M 2020 05872 173686 29, 35, 39 1273
35 M 2020 05874 173687 4, 35, 39 1274
35 M 2020 07559 173688 35, 42 1653
35 M 2020 07580 173689 11, 16, 27, 35 1670
35 M 2020 07592 173690 5, 35 1672
35 M 2020 07593 173691 5, 35 1673
35 M 2017 01825 173692 1, 35, 44 1229
35 M 2020 07605 173693 35, 36, 41 1678
35 M 2020 07606 173694 35, 36, 41 1679
35 M 2020 07634 173706 3, 7, 8, 9, 11,

20, 35, 40
1692

35 M 2020 05950 173698 33, 35 1275
35 M 2020 06156 173699 16, 18, 25,

28, 35, 41, 42
1300

35 M 2020 06200 173700 5, 35 1306
35 M 2020 06330 173702 10, 35, 37 1332
35 M 2020 06521 173703 3, 5, 29,

30, 31, 32,
35, 39, 43

1396

35 M 2020 06644 173746 20, 35 1418
35 M 2020 07661 173717 16, 30, 32, 35,

39, 41, 42, 43
1710

35 M 2020 07676 173719 30, 35 1717
35 M 2020 07677 173720 30, 35 1718
35 M 2020 06759 173750 35 1439
35 M 2020 05991 173755 35, 41, 44 1276
35 M 2020 06793 173758 35, 41, 43 1446
35 M 2020 06799 173760 9, 29, 31, 35,

36, 39, 42, 43
1448

35 M 2020 06524 173726 30, 35 1399
35 M 2020 07724 173730 28, 35 1730
35 M 2020 07729 173731 5, 35 1731
35 M 2020 07733 173732 6, 19, 20,

35, 37, 40
1731

35 M 2020 06875 173761 35, 41, 42 1459
35 M 2020 06804 173762 1, 2, 3, 6,

7, 8, 9, 35
1449

35 M 2020 06805 173763 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 35

1450
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2014

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 07773 173740 30, 35 1741
35 M 2020 06809 173764 35, 36, 41 1450
35 M 2020 06810 173765 35, 36, 41 1451
35 M 2020 07782 173741 25, 35, 41 1745
35 M 2020 07783 173742 29, 30, 35, 41 1746
35 M 2020 06814 173766 35, 36, 41 1452
35 M 2020 06836 173768 35 1455
35 M 2020 07814 173745 35, 45 1769
35 M 2020 06868 173769 5, 35 1458
35 M 2020 06872 173770 35 1458
35 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

35 M 2020 06987 173780 35, 38 1480
35 M 2020 07007 173783 35, 36, 45 1482
35 M 2020 07022 173785 12, 35, 41 1486
35 M 2020 07036 173787 9, 16, 35,

36, 41, 45
1489

35 M 2020 07037 173788 35, 42 1489
35 M 2020 07057 173791 35, 38, 41, 42 1492
35 M 2020 07074 173794 35, 41, 44 1496
35 M 2020 07097 173797 30, 35 1500
35 M 2020 07095 173798 30, 35 1499
35 M 2020 07112 173802 5, 35 1505
35 M 2020 07113 173803 5, 35 1506
35 M 2020 07114 173804 5, 35 1507
35 M 2020 07115 173805 5, 10, 35 1508
35 M 2020 07165 173809 35 1526
35 M 2020 07167 173810 35 1531
35 M 2020 07171 173811 35 1535
35 M 2020 07175 173812 35 1535
35 M 2020 07182 173813 35 1537
35 M 2020 07183 173814 9, 16, 35, 41 1538
35 M 2020 07195 173816 33, 35, 39,

40, 43, 44
1540

35 M 2020 07203 173817 33, 35, 39,
40, 43, 44

1542

35 M 2020 07207 173818 29, 30, 32, 35 1543
35 M 2020 07218 173820 7, 8, 35 1544
35 M 2020 07312 173832 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1557

35 M 2020 07337 173836 35, 37, 40, 42 1560
35 M 2020 07341 173839 9, 16, 35,

39, 41
1561

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 07347 173840 17, 19, 35 1563
35 M 2020 07359 173843 20, 35 1565
35 M 2020 07360 173844 35, 38, 41 1566
35 M 2020 07367 173845 25, 35, 38, 41 1574
35 M 2020 07372 173846 25, 35, 38, 41 1574
35 M 2020 07388 173851 25, 28, 35, 42 1583
35 M 2020 07400 173853 35 1586
35 M 2020 07415 173855 35, 41, 42 1589
35 M 2020 07419 173856 9, 35, 36 1590
35 M 2020 07422 173857 5, 33, 35 1591
35 M 2020 07432 173859 5, 35 1593
35 M 2020 07447 173861 35, 36, 43 1596
35 M 2020 07449 173862 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1596

35 M 2020 07450 173863 5, 16, 32, 35,
37, 39, 40

1597

35 M 2020 07471 173865 30, 35, 43 1598
35 M 2020 07484 173866 5, 35 1602
35 M 2020 07490 173869 3, 18, 25, 35 1616
35 M 2020 07491 173870 35, 38, 41, 42 1617
35 M 2020 07493 173871 35, 36 1618
35 M 2020 07498 173873 9, 11, 19, 31,

35, 37, 39
1618

35 M 2020 07505 173874 5, 35 1632
35 M 2020 07554 173880 16, 35, 41, 42 1651
35 M 2020 07867 173882 6, 19, 24, 35 1773
35 M 2020 07868 173883 35 1774
35 M 2020 07879 173885 8, 14, 21, 35 1777
35 M 2020 07910 173892 11, 35 1783
35 M 2020 07914 173893 5, 16, 35,

41, 42, 44
1784

35 M 2020 07915 173894 16, 35, 41 1791
35 M 2020 07925 173897 8, 9, 12, 18,

20, 21, 22,
25, 28, 35

1794

35 M 2020 07931 173899 2, 9, 35, 42 1795
35 M 2020 07964 173905 7, 29, 30,

35, 43
1800

35 M 2020 07972 173907 16, 35 1810
35 M 2020 08043 173912 29, 30, 32,

35, 39, 43
1824

35 M 2020 08044 173913 35, 43 1827
35 M 2020 08076 173914 35, 38, 41 1829
35 M 2020 08082 173916 35, 38, 41 1838
35 M 2020 08083 173917 35, 38, 41 1846
35 M 2020 08088 173919 35, 38, 41 1856
35 M 2020 08163 173921 35, 36, 41 1872
35 M 2020 08164 173922 35, 36, 41 1873
35 M 2020 08168 173923 35, 39, 42, 43 1873
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2015

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 08311 173928 5, 16, 18,
25, 30, 32,
35, 41, 44

1878

35 M 2020 08344 173932 35, 37, 42 1887
35 M 2020 08418 173935 30, 35 1892
35 M 2020 08419 173936 30, 35 1892
35 M 2020 08425 173938 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
1894

35 M 2020 08426 173939 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1896

35 M 2020 08441 173942 35, 36, 37 1902
35 M 2020 06386 173945 35, 38, 41, 42 1340
35 M 2020 06344 173948 35, 42 1334
35 M 2020 06609 173951 32, 35 1412
35 M 2020 06301 173952 32, 35 1326
35 M 2020 06283 173955 8, 10, 20, 21,

24, 25, 35,
36, 37, 43

1323

35 M 2020 08423 173956 35, 43 1893
35 M 2020 07792 173957 35, 36, 38,

42, 43, 44
1748

35 M 2020 07353 173958 9, 35, 42 1564
35 M 2020 06122 173962 3, 35 1293
35 M 2020 06329 173969 8, 10, 11, 35 1331
35 M 2020 06299 173970 9, 35 1325
35 M 2020 06517 173972 9, 35, 41, 42 1396
35 M 2020 06326 173974 35 1330
35 M 2020 06225 173975 25, 26, 35 1313
35 M 2020 07993 173979 19, 35 1822
35 M 2020 06935 173980 35, 39, 44 1473
35 M 2020 07130 173986 5, 29, 30,

31, 32, 35
1511

35 M 2020 06525 173988 16, 35, 41 1399
35 M 2020 06726 173994 9, 16, 28, 35,

38, 41, 42, 45
1428

35 M 2020 06207 173995 29, 30, 31, 32,
33, 35, 41, 43

1307

35 M 2015 00092 174000 16, 25, 28,
35, 38, 41

1213

35 M 2015 00094 174001 16, 25, 28,
35, 38, 41

1214

35 M 2014 00985 174003 16, 28, 35,
41, 42, 45

1210

35 M 2016 04062 174007 35, 43 1228
35 M 2016 08070 174009 35, 41 1229
35 M 2016 06541 174010 35, 41, 43 1228
35 M 2015 07850 174011 7, 35 1227
35 M 2017 03336 174012 35, 42, 45 1230
35 M 2020 02673 174014 35, 39 1244
35 M 2020 02675 174016 35, 39 1245

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 05640 174022 35, 38, 41 1265
35 M 2020 07287 174024 11, 35 1556
35 M 2020 06367 174025 32, 35 1336
35 M 2020 06370 174026 32, 35 1339
35 M 2020 06368 174027 32, 35 1337
35 M 2020 06369 174028 32, 35 1338
35 M 2020 07522 174030 30, 35, 43 1645
35 M 2020 06951 174031 25, 35 1476
35 M 2020 06313 174032 9, 16, 35,

39, 41
1328

35 M 2020 07397 174035 35, 41 1585
35 M 2020 05770 174040 35, 37,

41, 43, 45
1272

35 M 2020 06437 174041 29, 30, 31,
32, 33, 35

1354

35 M 2020 06654 174042 16, 35, 41 1419
35 M 2020 06857 174043 35, 36 1457
35 M 2020 06582 174044 5, 35 1407
35 M 2015 02250 174045 16, 35, 41 1224
35 M 2020 06583 174046 5, 35 1408
35 M 2020 06581 174047 5, 35 1406
35 M 2020 06134 174048 25, 35 1294
35 M 2015 01965 174050 32, 35 1224
35 M 2020 06398 174056 16, 25, 28, 35 1342
35 M 2020 06523 174058 3, 33, 35 1398
35 M 2015 01216 174060 35, 41 1218
35 M 2020 07742 174061 16, 25, 35, 40 1735
35 M 2020 06243 174062 16, 35, 39, 41 1319
35 M 2020 08089 174063 25, 35, 41 1864
35 M 2020 08087 174065 25, 35, 41 1854
35 M 2020 07725 174070 35, 41 1730
35 M 2020 06574 174071 35 1406
35 M 2020 06866 174079 35, 37 1457
35 M 2020 06797 174085 35, 43 1447
35 M 2015 02201 174086 35, 41 1224
35 M 2020 08095 174089 3, 4, 35 1866
35 M 2020 06595 174090 35, 39, 42 1409
35 M 2020 07894 174093 29, 35 1780
35 M 2017 07261 174095 35 1231
35 M 2020 07184 174096 24, 25, 35 1538
35 M 2020 07519 174097 6, 17, 19,

35, 37, 42
1639

35 M 2020 07520 174098 6, 17, 19,
35, 37, 42

1642

35 M 2020 08336 174099 9, 16, 35,
41, 42

1884

35 M 2020 06010 174100 35, 36, 37 1281
35 M 2020 07412 174104 18, 25, 35 1588
35 M 2020 07560 174106 29, 30, 31,

32, 33, 35
1653
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2016

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 07562 174108 29, 30, 31,
32, 33, 35

1658

35 M 2020 07565 174111 29, 30, 31,
32, 33, 35

1664

35 M 2020 08127 174115 35, 41 1869
35 M 2015 02532 174117 7, 9, 35,

41, 42
1226

35 M 2020 05170 174124 32, 35, 39 1255
35 M 2020 07199 174125 32, 35, 39 1541
35 M 2020 07609 174126 32, 35, 39 1681
35 M 2020 07608 174127 32, 35, 39 1679
35 M 2020 06646 174129 35 1419
35 M 2020 06604 174130 5, 10, 35, 41,

42, 44, 45
1411

35 M 2020 06245 174131 26, 31, 35, 44 1320
35 M 2015 01359 174135 1, 2, 4, 11,

17, 19, 35
1219

35 M 2015 01358 174136 1, 2, 4, 11,
17, 19, 35

1219

35 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

35 M 2020 02915 174138 7, 9, 10, 11,
12, 35, 37

1245

35 M 2020 07421 174141 35, 36, 37 1590
35 M 2020 07424 174142 35, 36, 37 1591
35 M 2020 07426 174143 35, 36, 37 1592
35 M 2014 01567 174151 35 1212
35 M 2020 06584 174152 31, 35, 39 1408
35 M 2011 07035 174153 16, 35, 41, 42 1206
35 M 2020 06733 174158 29, 30, 35 1431
35 M 2020 06851 174159 35, 41, 44 1456
35 M 2020 07632 174161 29, 30,

31, 35, 39
1691

35 M 2015 01414 174162 35 1220
35 M 2020 06379 174163 35, 38, 41, 42 1339
35 M 2020 07700 174164 35, 39, 42 1723
35 M 2020 07637 174166 9, 35, 41, 42 1695
35 M 2020 06751 174171 2, 6, 19, 20,

35, 37, 39
1436

35 M 2020 05585 174172 6, 35 1264
35 M 2020 05587 174173 6, 35 1265
35 M 2020 05586 174174 6, 35 1264
35 M 2020 07799 174175 35, 37, 38, 41 1751
35 M 2014 01734 174178 35 1213
35 M 2020 06576 174179 35 1406
35 M 2020 08328 174180 35, 36, 37 1881

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 08326 174181 35, 36, 37 1880
35 M 2020 08332 174182 35, 43 1882
35 M 2020 06811 174184 32, 35 1452
35 M 2020 07913 174186 3, 35 1784
35 M 2020 06898 174188 35 1465
35 M 2020 06753 174189 3, 35 1437
35 M 2020 07692 174190 9, 35, 38,

41, 42, 44
1722

35 M 2020 07786 174191 29, 31, 35 1747
35 M 2020 06674 174193 35 1422
35 M 2020 08435 174197 35 1900
35 M 2019 07279 174204 35 1239
35 M 2019 01319 174205 29, 30, 32, 35 1235
35 M 2020 02429 174207 35 1244
35 M 2018 08498 174208 30, 35, 41, 43 1233
35 M 2020 07528 174210 35 1646
35 M 2020 07244 174213 35 1550
35 M 2020 04933 174214 35 1251
35 M 2020 07503 174221 30, 35, 39, 43 1631
35 M 2020 06426 174224 9, 35 1352
35 M 2014 01318 174305 35, 43 1211
35 M 2014 01321 174306 35 1212
35 M 2015 01740 174307 3, 29, 30,

31, 32, 35,
39, 40, 43

1223

35 M 2018 04860 174309 35 1231
35 M 2020 07975 174228 9, 16, 35,

36, 38, 42
1817

35 M 2020 07977 174230 9, 16, 35,
36, 38, 42

1818

35 M 2020 06490 174233 3, 35 1390
35 M 2020 07029 174239 30, 35,

38, 39, 43
1487

35 M 2020 06734 174240 8, 9, 10, 11,
14, 21, 28, 35

1432

35 M 2015 00544 174312 35, 36 1215
35 M 2020 07442 174243 30, 35, 43 1595
35 M 2020 06006 174244 30, 35, 39, 43 1279
35 M 2020 06007 174245 30, 35, 39, 43 1280
35 M 2015 01269 174246 29, 35, 39, 40 1218
35 M 2020 06269 174247 35, 39 1322
35 M 2020 06270 174248 35, 39 1323
35 M 2020 06495 174250 16, 35,

39, 40, 41
1392

35 M 2020 07805 174253 10, 35 1764
35 M 2020 07612 174256 35, 41 1683
35 M 2020 06458 174257 35, 41, 43 1386
35 M 2020 06186 174259 35, 41, 43 1305
35 M 2011 06061 174315 35 1205
35 M 2020 06893 174263 35, 38, 41 1463
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2017

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 07859 174266 9, 35, 39, 43 1771
35 M 2018 08668 174319 14, 35 1233
35 M 2020 07756 174320 35, 38,

41, 42, 45
1739

35 M 2020 06526 174269 9, 35, 38,
41, 42, 45

1400

35 M 2020 07479 174321 3, 35 1600
35 M 2020 07653 174271 18, 20, 25,

28, 35, 41
1703

35 M 2020 07437 174274 25, 28, 35 1594
35 M 2020 06788 174277 19, 35 1443
35 M 2020 07682 174333 35, 38, 41 1719
35 M 2020 07990 174334 16, 35, 41 1821
35 M 2020 06732 174336 5, 28, 32, 35 1430
35 M 2020 08090 174289 7, 9, 12, 17,

19, 35, 45
1865

35 M 2020 05135 174290 35, 43 1254
35 M 2020 08545 174339 3, 24, 25, 35 1904
35 M 2020 00201 174342 35 1240
35 M 2020 06791 174345 35, 36 1444
35 M 2020 06792 174346 35, 36 1445
35 M 2020 07633 174348 26, 31,

35, 41, 44
1691

35 M 2020 07895 174350 35 1780
35 M 2020 08174 174299 25, 35 1875
35 M 2020 06415 174353 35 1344
35 M 2020 08803 174300 3, 14, 18, 24,

25, 35, 42
1906

35 M 2020 06416 174354 35 1345
35 M 2013 04463 174301 35, 43 1207
35 M 2020 07703 174303 35, 36 1724
35 M 2020 07551 174390 20, 21, 35 1649
35 M 2020 07734 174391 31, 35,

41, 43, 44
1732

35 M 2020 07735 174392 31, 35,
41, 43, 44

1734

35 M 2020 07482 174393 5, 35 1601
35 M 2020 06436 174394 29, 30, 31,

32, 33, 35
1354

35 M 2020 06438 174395 29, 30, 31,
32, 33, 35

1355

35 M 2020 06090 174396 35 1285
35 M 2020 07808 174397 10, 35 1767
35 M 2020 07858 174402 35, 37,

41, 42, 45
1770

35 M 2020 07801 174403 8, 11, 16, 20,
21, 25, 28, 35

1753

35 M 2020 06446 173530 35, 38 1359
35 M 2020 06645 174128 35 1419
35 M 2020 08390 173619 35 1891

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 04719 174206 1, 27, 31, 35 1249
35 M 2020 06118 174118 1, 3, 4, 5, 10,

11, 16, 21, 35
1288

35 M 2020 06182 174362 3, 35 1304
35 M 2019 03755 174029 16, 29, 30, 35 1235
35 M 2020 06233 173574 35, 41 1317
35 M 2020 06354 173563 25, 35 1335
35 M 2010 06613 174440 35, 45 1205
35 M 2020 06452 173620 6, 7, 8, 9,

11, 12, 17,
19, 21, 35

1363

35 M 2020 08333 174140 35, 36 1883
36 M 2020 07936 173540 35, 36, 37 1796
36 M 2020 07140 173543 35, 36, 42 1523
36 M 2020 05374 173555 35, 36, 39, 41 1259
36 M 2020 07605 173693 35, 36, 41 1678
36 M 2020 07606 173694 35, 36, 41 1679
36 M 2020 07615 173696 36, 37 1686
36 M 2020 06771 173751 36 1440
36 M 2020 06773 173752 36 1440
36 M 2020 06786 173756 36, 37 1442
36 M 2020 06799 173760 9, 29, 31, 35,

36, 39, 42, 43
1448

36 M 2020 07769 173738 36, 43 1741
36 M 2020 06809 173764 35, 36, 41 1450
36 M 2020 06810 173765 35, 36, 41 1451
36 M 2020 06814 173766 35, 36, 41 1452
36 M 2020 06894 173772 36 1463
36 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

36 M 2020 07007 173783 35, 36, 45 1482
36 M 2020 07036 173787 9, 16, 35,

36, 41, 45
1489

36 M 2020 07068 173792 36 1496
36 M 2020 07192 173815 36 1540
36 M 2020 07419 173856 9, 35, 36 1590
36 M 2020 07447 173861 35, 36, 43 1596
36 M 2020 07493 173871 35, 36 1618
36 M 2020 08084 173918 36 1854
36 M 2020 08163 173921 35, 36, 41 1872
36 M 2020 08164 173922 35, 36, 41 1873
36 M 2020 08170 173924 9, 36, 37,

41, 42
1874
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2018

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

36 M 2020 08441 173942 35, 36, 37 1902
36 M 2020 06328 173949 36 1330
36 M 2020 06283 173955 8, 10, 20, 21,

24, 25, 35,
36, 37, 43

1323

36 M 2020 07792 173957 35, 36, 38,
42, 43, 44

1748

36 M 2020 06516 173966 36, 42 1395
36 M 2020 07221 173967 36, 42 1545
36 M 2020 07222 173968 36, 42 1545
36 M 2020 07781 173982 36 1745
36 M 2020 06857 174043 35, 36 1457
36 M 2020 06072 174054 36, 37 1284
36 M 2018 06776 174087 36, 37 1232
36 M 2018 06777 174088 36, 37 1232
36 M 2020 06010 174100 35, 36, 37 1281
36 M 2020 03544 174123 3, 25, 36,

39, 44
1247

36 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

36 M 2020 07421 174141 35, 36, 37 1590
36 M 2020 07424 174142 35, 36, 37 1591
36 M 2020 07426 174143 35, 36, 37 1592
36 M 2020 08328 174180 35, 36, 37 1881
36 M 2020 08326 174181 35, 36, 37 1880
36 M 2020 06735 174201 36 1433
36 M 2020 06723 174202 36 1427
36 M 2020 08337 174203 36 1885
36 M 2020 07794 174211 36, 45 1751
36 M 2020 07791 174212 36, 45 1748
36 M 2020 07975 174228 9, 16, 35,

36, 38, 42
1817

36 M 2020 07976 174229 9, 16, 36,
38, 41

1818

36 M 2020 07977 174230 9, 16, 35,
36, 38, 42

1818

36 M 2020 06973 174231 36, 37 1478
36 M 2015 00147 174238 16, 20, 21,

36, 42, 44
1214

36 M 2015 00544 174312 35, 36 1215
36 M 2020 06791 174345 35, 36 1444
36 M 2020 06792 174346 35, 36 1445
36 M 2020 07703 174303 35, 36 1724
36 M 2020 08333 174140 35, 36 1883
37 M 2020 07936 173540 35, 36, 37 1796

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2020 07584 173545 20, 24,
35, 37, 42

1671

37 M 2020 06928 173546 35, 37 1471
37 M 2020 07539 173579 6, 22, 37 1647
37 M 2020 07458 173581 37 1598
37 M 2020 07960 173632 9, 10, 35,

37, 42, 44
1798

37 M 2020 07480 173640 35, 37, 42 1601
37 M 2020 05693 173680 11, 35, 37 1266
37 M 2020 05694 173681 11, 35, 37 1268
37 M 2020 05696 173682 9, 35, 37 1269
37 M 2020 05697 173683 11, 35, 37 1270
37 M 2020 07615 173696 36, 37 1686
37 M 2020 06330 173702 10, 35, 37 1332
37 M 2020 06786 173756 36, 37 1442
37 M 2020 07733 173732 6, 19, 20,

35, 37, 40
1731

37 M 2020 07770 173739 37 1741
37 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

37 M 2020 06959 173778 37, 41 1477
37 M 2020 07107 173800 5, 37 1502
37 M 2020 07312 173832 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1557

37 M 2020 07326 173833 6, 19, 37, 42 1558
37 M 2020 07337 173836 35, 37, 40, 42 1560
37 M 2020 07449 173862 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1596

37 M 2020 07450 173863 5, 16, 32, 35,
37, 39, 40

1597

37 M 2020 07489 173868 9, 37, 42 1605
37 M 2020 07498 173873 9, 11, 19, 31,

35, 37, 39
1618

37 M 2020 07815 173881 7, 37 1770
37 M 2020 08170 173924 9, 36, 37,

41, 42
1874

37 M 2020 08344 173932 35, 37, 42 1887
37 M 2020 08441 173942 35, 36, 37 1902
37 M 2020 06283 173955 8, 10, 20, 21,

24, 25, 35,
36, 37, 43

1323

37 M 2015 07851 174013 2, 37 1227
37 M 2020 05770 174040 35, 37,

41, 43, 45
1272
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2019

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2020 06072 174054 36, 37 1284
37 M 2020 06866 174079 35, 37 1457
37 M 2018 06776 174087 36, 37 1232
37 M 2018 06777 174088 36, 37 1232
37 M 2020 07519 174097 6, 17, 19,

35, 37, 42
1639

37 M 2020 07520 174098 6, 17, 19,
35, 37, 42

1642

37 M 2020 06010 174100 35, 36, 37 1281
37 M 2015 01383 174114 37 1220
37 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

37 M 2020 02915 174138 7, 9, 10, 11,
12, 35, 37

1245

37 M 2020 07421 174141 35, 36, 37 1590
37 M 2020 07424 174142 35, 36, 37 1591
37 M 2020 07426 174143 35, 36, 37 1592
37 M 2020 08185 174160 37, 40 1876
37 M 2020 06751 174171 2, 6, 19, 20,

35, 37, 39
1436

37 M 2020 07799 174175 35, 37, 38, 41 1751
37 M 2020 06876 174176 19, 37 1461
37 M 2020 08328 174180 35, 36, 37 1881
37 M 2020 08326 174181 35, 36, 37 1880
37 M 2020 06973 174231 36, 37 1478
37 M 2019 05547 174236 37, 42, 45 1236
37 M 2020 07574 174316 19, 37 1670
37 M 2020 06833 174388 12, 37 1455
37 M 2020 07858 174402 35, 37,

41, 42, 45
1770

38 M 2020 06448 173529 35, 38 1360
38 M 2020 06445 173531 35, 38 1357
38 M 2020 06561 173538 38 1405
38 M 2020 06440 173539 35, 38 1355
38 M 2020 07647 173568 16, 18, 35,

38, 39, 41
1700

38 M 2020 06558 173610 35, 38, 42 1405
38 M 2020 06557 173611 35, 38, 42 1404
38 M 2020 07474 173613 38, 45 1599
38 M 2020 07132 173631 9, 35, 38,

41, 42
1520

38 M 2020 06668 173659 38 1422
38 M 2020 05133 173667 16, 35, 38, 41 1254
38 M 2020 05642 173678 35, 38, 41 1266

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

38 M 2020 06987 173780 35, 38 1480
38 M 2020 07057 173791 35, 38, 41, 42 1492
38 M 2020 07085 173795 38, 41 1497
38 M 2020 07360 173844 35, 38, 41 1566
38 M 2020 07367 173845 25, 35, 38, 41 1574
38 M 2020 07372 173846 25, 35, 38, 41 1574
38 M 2020 07491 173870 35, 38, 41, 42 1617
38 M 2020 07518 173876 38 1639
38 M 2020 07963 173904 38, 41 1800
38 M 2020 08076 173914 35, 38, 41 1829
38 M 2020 08082 173916 35, 38, 41 1838
38 M 2020 08083 173917 35, 38, 41 1846
38 M 2020 08088 173919 35, 38, 41 1856
38 M 2020 08425 173938 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
1894

38 M 2020 08426 173939 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1896

38 M 2020 06386 173945 35, 38, 41, 42 1340
38 M 2020 07792 173957 35, 36, 38,

42, 43, 44
1748

38 M 2020 06726 173994 9, 16, 28, 35,
38, 41, 42, 45

1428

38 M 2015 00092 174000 16, 25, 28,
35, 38, 41

1213

38 M 2015 00094 174001 16, 25, 28,
35, 38, 41

1214

38 M 2020 05640 174022 35, 38, 41 1265
38 M 2020 06420 174033 9, 38, 41, 42 1346
38 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

38 M 2020 06977 174144 38, 41 1479
38 M 2020 06982 174145 38, 41 1479
38 M 2020 06985 174146 38, 41 1480
38 M 2020 06980 174148 38, 41 1479
38 M 2020 06379 174163 35, 38, 41, 42 1339
38 M 2020 07799 174175 35, 37, 38, 41 1751
38 M 2020 07692 174190 9, 35, 38,

41, 42, 44
1722



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2020

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2020 07975 174228 9, 16, 35,
36, 38, 42

1817

38 M 2020 07976 174229 9, 16, 36,
38, 41

1818

38 M 2020 07977 174230 9, 16, 35,
36, 38, 42

1818

38 M 2020 07029 174239 30, 35,
38, 39, 43

1487

38 M 2020 06893 174263 35, 38, 41 1463
38 M 2020 07756 174320 35, 38,

41, 42, 45
1739

38 M 2020 06526 174269 9, 35, 38,
41, 42, 45

1400

38 M 2020 07682 174333 35, 38, 41 1719
38 M 2020 05417 174386 38 1260
38 M 2020 04829 174398 38 1250
38 M 2020 06446 173530 35, 38 1359
38 M 2020 06974 174147 38, 41 1479
38 M 2020 06474 173964 38, 41 1387
39 M 2020 05374 173555 35, 36, 39, 41 1259
39 M 2020 07647 173568 16, 18, 35,

38, 39, 41
1700

39 M 2020 06901 173573 35, 39 1466
39 M 2020 06056 173641 39 1282
39 M 2020 05872 173686 29, 35, 39 1273
39 M 2020 05874 173687 4, 35, 39 1274
39 M 2020 06521 173703 3, 5, 29,

30, 31, 32,
35, 39, 43

1396

39 M 2020 07661 173717 16, 30, 32, 35,
39, 41, 42, 43

1710

39 M 2020 06799 173760 9, 29, 31, 35,
36, 39, 42, 43

1448

39 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

39 M 2020 07195 173816 33, 35, 39,
40, 43, 44

1540

39 M 2020 07203 173817 33, 35, 39,
40, 43, 44

1542

39 M 2020 07242 173826 39, 40 1549
39 M 2020 07312 173832 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1557

39 M 2020 07341 173839 9, 16, 35,
39, 41

1561

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2020 07449 173862 5, 16, 32, 35,
37, 39, 40

1596

39 M 2020 07450 173863 5, 16, 32, 35,
37, 39, 40

1597

39 M 2020 07498 173873 9, 11, 19, 31,
35, 37, 39

1618

39 M 2020 07902 173890 39 1782
39 M 2020 07905 173891 39 1783
39 M 2020 08043 173912 29, 30, 32,

35, 39, 43
1824

39 M 2020 08168 173923 35, 39, 42, 43 1873
39 M 2020 06678 173953 39 1423
39 M 2020 06320 173954 29, 39 1329
39 M 2020 06935 173980 35, 39, 44 1473
39 M 2020 07962 173981 39 1799
39 M 2020 02673 174014 35, 39 1244
39 M 2020 02675 174016 35, 39 1245
39 M 2020 06313 174032 9, 16, 35,

39, 41
1328

39 M 2020 06243 174062 16, 35, 39, 41 1319
39 M 2020 06595 174090 35, 39, 42 1409
39 M 2011 05091 174103 39 1205
39 M 2020 03544 174123 3, 25, 36,

39, 44
1247

39 M 2020 05170 174124 32, 35, 39 1255
39 M 2020 07199 174125 32, 35, 39 1541
39 M 2020 07609 174126 32, 35, 39 1681
39 M 2020 07608 174127 32, 35, 39 1679
39 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

39 M 2020 06584 174152 31, 35, 39 1408
39 M 2020 07632 174161 29, 30,

31, 35, 39
1691

39 M 2020 07700 174164 35, 39, 42 1723
39 M 2020 06751 174171 2, 6, 19, 20,

35, 37, 39
1436

39 M 2020 07556 174187 39, 43 1651
39 M 2020 07659 174218 19, 20, 22, 31,

39, 40, 41, 43
1708

39 M 2020 07503 174221 30, 35, 39, 43 1631
39 M 2015 01740 174307 3, 29, 30,

31, 32, 35,
39, 40, 43

1223

39 M 2020 07029 174239 30, 35,
38, 39, 43

1487

39 M 2020 06006 174244 30, 35, 39, 43 1279
39 M 2020 06007 174245 30, 35, 39, 43 1280
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
(în ordinea clasei Nisa)

2021

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2015 01269 174246 29, 35, 39, 40 1218
39 M 2020 06269 174247 35, 39 1322
39 M 2020 06270 174248 35, 39 1323
39 M 2020 06495 174250 16, 35,

39, 40, 41
1392

39 M 2020 06896 174258 39 1464
39 M 2020 01163 174318 39 1243
39 M 2020 07859 174266 9, 35, 39, 43 1771
39 M 2020 06694 174344 1, 19, 39, 42 1425
39 M 2020 07995 174304 39 1822
40 M 2020 06825 173536 16, 21, 25, 40 1454
40 M 2013 04828 173650 16, 25,

28, 40, 41
1207

40 M 2020 05663 173679 9, 40, 44 1266
40 M 2020 07634 173706 3, 7, 8, 9, 11,

20, 35, 40
1692

40 M 2020 07733 173732 6, 19, 20,
35, 37, 40

1731

40 M 2020 07100 173799 16, 40 1501
40 M 2020 07195 173816 33, 35, 39,

40, 43, 44
1540

40 M 2020 07203 173817 33, 35, 39,
40, 43, 44

1542

40 M 2020 07242 173826 39, 40 1549
40 M 2020 07312 173832 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1557

40 M 2020 07337 173836 35, 37, 40, 42 1560
40 M 2020 07449 173862 5, 16, 32, 35,

37, 39, 40
1596

40 M 2020 07450 173863 5, 16, 32, 35,
37, 39, 40

1597

40 M 2020 07742 174061 16, 25, 35, 40 1735
40 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

40 M 2020 08185 174160 37, 40 1876
40 M 2020 07659 174218 19, 20, 22, 31,

39, 40, 41, 43
1708

40 M 2015 01740 174307 3, 29, 30,
31, 32, 35,
39, 40, 43

1223

40 M 2015 01269 174246 29, 35, 39, 40 1218
40 M 2020 06495 174250 16, 35,

39, 40, 41
1392

40 M 2020 07981 174347 1, 7, 40 1819
41 M 2020 07058 173547 41 1494
41 M 2020 07059 173548 35, 41 1495
41 M 2020 07390 173550 41 1584

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2020 05374 173555 35, 36, 39, 41 1259
41 M 2020 04906 173556 41 1250
41 M 2019 00561 173560 41 1234
41 M 2020 00204 173561 2, 35, 41, 44 1241
41 M 2020 00206 173562 41 1241
41 M 2020 07088 173565 41, 43 1498
41 M 2020 07647 173568 16, 18, 35,

38, 39, 41
1700

41 M 2020 06414 173582 28, 35, 41, 43 1344
41 M 2020 06097 173586 25, 35, 41 1286
41 M 2020 07863 173596 41 1773
41 M 2020 06539 173598 30, 41, 43 1403
41 M 2020 07546 173612 41 1648
41 M 2020 05437 173600 41 1260
41 M 2020 06686 173599 3, 10, 35,

41, 44
1423

41 M 2020 06741 173602 3, 5, 10, 35,
41, 42, 44

1434

41 M 2020 07132 173631 9, 35, 38,
41, 42

1520

41 M 2020 07269 173633 16, 41 1553
41 M 2013 04828 173650 16, 25,

28, 40, 41
1207

41 M 2020 01954 173653 41 1244
41 M 2020 06424 173654 35, 41 1350
41 M 2020 04961 173666 35, 41, 42 1251
41 M 2020 05133 173667 16, 35, 38, 41 1254
41 M 2020 07912 173670 28, 35, 41 1783
41 M 2020 05642 173678 35, 38, 41 1266
41 M 2020 05722 173684 25, 35, 41, 42 1271
41 M 2020 07605 173693 35, 36, 41 1678
41 M 2020 07606 173694 35, 36, 41 1679
41 M 2020 06156 173699 16, 18, 25,

28, 35, 41, 42
1300

41 M 2020 07661 173717 16, 30, 32, 35,
39, 41, 42, 43

1710

41 M 2020 05991 173755 35, 41, 44 1276
41 M 2020 06793 173758 35, 41, 43 1446
41 M 2020 06875 173761 35, 41, 42 1459
41 M 2020 06809 173764 35, 36, 41 1450
41 M 2020 06810 173765 35, 36, 41 1451
41 M 2020 07782 173741 25, 35, 41 1745
41 M 2020 07783 173742 29, 30, 35, 41 1746
41 M 2020 06814 173766 35, 36, 41 1452
41 M 2020 07811 173743 41 1768
41 M 2020 06938 173775 41 1474
41 M 2020 06939 173776 41 1475
41 M 2020 06940 173777 41 1475
41 M 2020 06959 173778 37, 41 1477
41 M 2020 07014 173784 41 1483
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Mărci publicate în BOPI nr. 08/2021
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2022

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2020 07022 173785 12, 35, 41 1486
41 M 2020 07036 173787 9, 16, 35,

36, 41, 45
1489

41 M 2020 07057 173791 35, 38, 41, 42 1492
41 M 2020 07074 173794 35, 41, 44 1496
41 M 2020 07085 173795 38, 41 1497
41 M 2020 07183 173814 9, 16, 35, 41 1538
41 M 2020 07216 173819 41 1544
41 M 2020 07276 173827 41 1553
41 M 2020 07283 173829 16, 25, 28, 41 1555
41 M 2020 07339 173838 41, 42 1560
41 M 2020 07341 173839 9, 16, 35,

39, 41
1561

41 M 2020 07360 173844 35, 38, 41 1566
41 M 2020 07367 173845 25, 35, 38, 41 1574
41 M 2020 07372 173846 25, 35, 38, 41 1574
41 M 2020 07374 173847 41 1575
41 M 2020 07415 173855 35, 41, 42 1589
41 M 2020 07491 173870 35, 38, 41, 42 1617
41 M 2020 07554 173880 16, 35, 41, 42 1651
41 M 2020 07877 173884 9, 41 1777
41 M 2020 07888 173888 25, 41 1779
41 M 2020 07914 173893 5, 16, 35,

41, 42, 44
1784

41 M 2020 07915 173894 16, 35, 41 1791
41 M 2020 07963 173904 38, 41 1800
41 M 2020 07983 173910 41, 43 1819
41 M 2020 08076 173914 35, 38, 41 1829
41 M 2020 08082 173916 35, 38, 41 1838
41 M 2020 08083 173917 35, 38, 41 1846
41 M 2020 08088 173919 35, 38, 41 1856
41 M 2020 08163 173921 35, 36, 41 1872
41 M 2020 08164 173922 35, 36, 41 1873
41 M 2020 08170 173924 9, 36, 37,

41, 42
1874

41 M 2020 08180 173925 10, 41, 42, 44 1875
41 M 2020 08230 173927 41, 43, 44 1877
41 M 2020 08311 173928 5, 16, 18,

25, 30, 32,
35, 41, 44

1878

41 M 2020 08425 173938 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1894

41 M 2020 08426 173939 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1896

41 M 2020 06386 173945 35, 38, 41, 42 1340
41 M 2020 06297 173947 41, 43 1325
41 M 2020 06844 173965 41, 42 1456
41 M 2020 06517 173972 9, 35, 41, 42 1396
41 M 2020 06746 173987 41 1435
41 M 2020 06525 173988 16, 35, 41 1399

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2020 06726 173994 9, 16, 28, 35,
38, 41, 42, 45

1428

41 M 2020 06207 173995 29, 30, 31, 32,
33, 35, 41, 43

1307

41 M 2015 00092 174000 16, 25, 28,
35, 38, 41

1213

41 M 2015 00094 174001 16, 25, 28,
35, 38, 41

1214

41 M 2014 00985 174003 16, 28, 35,
41, 42, 45

1210

41 M 2016 08070 174009 35, 41 1229
41 M 2016 06541 174010 35, 41, 43 1228
41 M 2019 06748 174017 29, 41 1238
41 M 2020 06421 174020 16, 28, 41 1347
41 M 2020 05640 174022 35, 38, 41 1265
41 M 2020 06313 174032 9, 16, 35,

39, 41
1328

41 M 2020 06420 174033 9, 38, 41, 42 1346
41 M 2020 07397 174035 35, 41 1585
41 M 2020 07968 174036 41 1809
41 M 2020 07969 174039 41 1809
41 M 2020 05770 174040 35, 37,

41, 43, 45
1272

41 M 2020 06654 174042 16, 35, 41 1419
41 M 2015 02250 174045 16, 35, 41 1224
41 M 2015 01216 174060 35, 41 1218
41 M 2020 06243 174062 16, 35, 39, 41 1319
41 M 2020 08089 174063 25, 35, 41 1864
41 M 2014 00799 174064 41 1208
41 M 2020 08087 174065 25, 35, 41 1854
41 M 2020 07725 174070 35, 41 1730
41 M 2015 01201 174081 41 1217
41 M 2015 02201 174086 35, 41 1224
41 M 2020 08336 174099 9, 16, 35,

41, 42
1884

41 M 2020 07268 174101 41, 43 1552
41 M 2015 01002 174102 41, 43 1216
41 M 2020 08127 174115 35, 41 1869
41 M 2015 02532 174117 7, 9, 35,

41, 42
1226

41 M 2020 06135 174120 33, 41, 43 1297
41 M 2014 00506 174122 41 1208
41 M 2020 06604 174130 5, 10, 35, 41,

42, 44, 45
1411

41 M 2020 07997 174133 41 1823
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2023

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

41 M 2020 06977 174144 38, 41 1479
41 M 2020 06982 174145 38, 41 1479
41 M 2020 06985 174146 38, 41 1480
41 M 2020 06980 174148 38, 41 1479
41 M 2011 07035 174153 16, 35, 41, 42 1206
41 M 2020 06851 174159 35, 41, 44 1456
41 M 2020 06379 174163 35, 38, 41, 42 1339
41 M 2020 07637 174166 9, 35, 41, 42 1695
41 M 2020 07799 174175 35, 37, 38, 41 1751
41 M 2020 07638 174183 41 1698
41 M 2020 07692 174190 9, 35, 38,

41, 42, 44
1722

41 M 2015 01478 174194 41, 45 1220
41 M 2015 01480 174195 41, 45 1221
41 M 2018 08498 174208 30, 35, 41, 43 1233
41 M 2020 07659 174218 19, 20, 22, 31,

39, 40, 41, 43
1708

41 M 2020 06778 174222 41 1441
41 M 2020 07976 174229 9, 16, 36,

38, 41
1818

41 M 2020 00313 174232 41 1242
41 M 2020 07857 174311 41 1770
41 M 2020 06495 174250 16, 35,

39, 40, 41
1392

41 M 2020 07612 174256 35, 41 1683
41 M 2020 06458 174257 35, 41, 43 1386
41 M 2020 06186 174259 35, 41, 43 1305
41 M 2020 06893 174263 35, 38, 41 1463
41 M 2020 07756 174320 35, 38,

41, 42, 45
1739

41 M 2020 06526 174269 9, 35, 38,
41, 42, 45

1400

41 M 2020 07653 174271 18, 20, 25,
28, 35, 41

1703

41 M 2020 07872 174325 41 1775
41 M 2020 06602 174330 41 1410
41 M 2020 07682 174333 35, 38, 41 1719
41 M 2020 07990 174334 16, 35, 41 1821
41 M 2020 03177 174335 41 1246
41 M 2020 07778 174288 28, 41 1743
41 M 2020 07144 174296 41, 44 1525
41 M 2020 07143 174297 41, 44 1524
41 M 2020 06542 174343 41, 42, 44 1403

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2020 07633 174348 26, 31,
35, 41, 44

1691

41 M 2020 06417 174302 41 1346
41 M 2014 00947 174355 41 1210
41 M 2015 00976 174356 41 1216
41 M 2020 07079 174389 41, 3, 44 1497
41 M 2020 07734 174391 31, 35,

41, 43, 44
1732

41 M 2020 07735 174392 31, 35,
41, 43, 44

1734

41 M 2020 06750 174399 41 1436
41 M 2020 06798 174401 28, 41 1448
41 M 2020 07858 174402 35, 37,

41, 42, 45
1770

41 M 2020 06974 174147 38, 41 1479
41 M 2020 06233 173574 35, 41 1317
41 M 2020 06474 173964 38, 41 1387
41 M 2020 08070 174254 41, 42, 44, 45 1828
41 M 2020 08071 174255 41, 42, 44, 45 1829
42 M 2020 07140 173543 35, 36, 42 1523
42 M 2020 07584 173545 20, 24,

35, 37, 42
1671

42 M 2020 07812 173585 9, 35, 42 1768
42 M 2020 06558 173610 35, 38, 42 1405
42 M 2020 06557 173611 35, 38, 42 1404
42 M 2020 06741 173602 3, 5, 10, 35,

41, 42, 44
1434

42 M 2020 06433 173630 35, 42 1353
42 M 2020 07132 173631 9, 35, 38,

41, 42
1520

42 M 2020 07960 173632 9, 10, 35,
37, 42, 44

1798

42 M 2020 07480 173640 35, 37, 42 1601
42 M 2020 04961 173666 35, 41, 42 1251
42 M 2020 05204 173673 42, 44 1258
42 M 2020 05205 173674 42, 44 1258
42 M 2020 05722 173684 25, 35, 41, 42 1271
42 M 2020 07559 173688 35, 42 1653
42 M 2020 07636 173707 9, 42 1693
42 M 2020 06156 173699 16, 18, 25,

28, 35, 41, 42
1300

42 M 2020 07661 173717 16, 30, 32, 35,
39, 41, 42, 43

1710

42 M 2020 06795 173759 9, 42 1447
42 M 2020 06799 173760 9, 29, 31, 35,

36, 39, 42, 43
1448

42 M 2020 06875 173761 35, 41, 42 1459
42 M 2020 06890 173771 14, 42 1462
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2024

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

42 M 2020 07037 173788 35, 42 1489
42 M 2020 07057 173791 35, 38, 41, 42 1492
42 M 2020 07326 173833 6, 19, 37, 42 1558
42 M 2020 07333 173834 42 1559
42 M 2020 07337 173836 35, 37, 40, 42 1560
42 M 2020 07339 173838 41, 42 1560
42 M 2020 07388 173851 25, 28, 35, 42 1583
42 M 2020 07415 173855 35, 41, 42 1589
42 M 2020 07489 173868 9, 37, 42 1605
42 M 2020 07491 173870 35, 38, 41, 42 1617
42 M 2020 07554 173880 16, 35, 41, 42 1651
42 M 2020 07914 173893 5, 16, 35,

41, 42, 44
1784

42 M 2020 07931 173899 2, 9, 35, 42 1795
42 M 2020 07986 173911 42 1820
42 M 2020 08168 173923 35, 39, 42, 43 1873
42 M 2020 08170 173924 9, 36, 37,

41, 42
1874

42 M 2020 08180 173925 10, 41, 42, 44 1875
42 M 2020 08344 173932 35, 37, 42 1887
42 M 2020 08348 173934 9, 42 1890
42 M 2020 08425 173938 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
1894

42 M 2020 08426 173939 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1896

42 M 2020 06386 173945 35, 38, 41, 42 1340
42 M 2020 06344 173948 35, 42 1334
42 M 2020 07792 173957 35, 36, 38,

42, 43, 44
1748

42 M 2020 07353 173958 9, 35, 42 1564
42 M 2020 06844 173965 41, 42 1456
42 M 2020 06516 173966 36, 42 1395
42 M 2020 07221 173967 36, 42 1545
42 M 2020 07222 173968 36, 42 1545
42 M 2020 06517 173972 9, 35, 41, 42 1396
42 M 2020 06726 173994 9, 16, 28, 35,

38, 41, 42, 45
1428

42 M 2014 00985 174003 16, 28, 35,
41, 42, 45

1210

42 M 2019 06646 174005 5, 25, 42 1237
42 M 2017 03336 174012 35, 42, 45 1230

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2020 06420 174033 9, 38, 41, 42 1346
42 M 2014 00806 174077 42, 43 1209
42 M 2020 06595 174090 35, 39, 42 1409
42 M 2020 07519 174097 6, 17, 19,

35, 37, 42
1639

42 M 2020 07520 174098 6, 17, 19,
35, 37, 42

1642

42 M 2020 08336 174099 9, 16, 35,
41, 42

1884

42 M 2020 05955 174105 42 1275
42 M 2015 02532 174117 7, 9, 35,

41, 42
1226

42 M 2019 05990 174121 42, 44 1236
42 M 2020 06604 174130 5, 10, 35, 41,

42, 44, 45
1411

42 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

42 M 2011 07035 174153 16, 35, 41, 42 1206
42 M 2020 06379 174163 35, 38, 41, 42 1339
42 M 2020 07700 174164 35, 39, 42 1723
42 M 2020 07637 174166 9, 35, 41, 42 1695
42 M 2020 07595 174185 3, 5, 9, 10,

11, 21, 42
1676

42 M 2020 07692 174190 9, 35, 38,
41, 42, 44

1722

42 M 2020 06407 174196 42 1343
42 M 2020 07975 174228 9, 16, 35,

36, 38, 42
1817

42 M 2020 07977 174230 9, 16, 35,
36, 38, 42

1818

42 M 2019 05547 174236 37, 42, 45 1236
42 M 2015 00147 174238 16, 20, 21,

36, 42, 44
1214

42 M 2020 07756 174320 35, 38,
41, 42, 45

1739

42 M 2020 06526 174269 9, 35, 38,
41, 42, 45

1400

42 M 2020 06639 174341 9, 42 1415
42 M 2020 06542 174343 41, 42, 44 1403
42 M 2020 06694 174344 1, 19, 39, 42 1425
42 M 2020 08803 174300 3, 14, 18, 24,

25, 35, 42
1906

42 M 2020 07028 174361 9, 42 1486
42 M 2020 07858 174402 35, 37,

41, 42, 45
1770

42 M 2020 08070 174254 41, 42, 44, 45 1828
42 M 2020 08071 174255 41, 42, 44, 45 1829
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2025

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2020 06267 173532 43 1322
43 M 2020 07989 173552 30, 35, 43 1820
43 M 2020 07088 173565 41, 43 1498
43 M 2020 08077 173569 29, 30, 32, 43 1837
43 M 2020 06414 173582 28, 35, 41, 43 1344
43 M 2020 07667 173590 33, 35, 43 1716
43 M 2020 05552 173591 29, 30, 43 1262
43 M 2020 06539 173598 30, 41, 43 1403
43 M 2020 06427 173601 35, 43 1352
43 M 2020 06462 173655 43 1387
43 M 2020 07596 173657 43 1677
43 M 2020 05511 173676 35, 43 1262
43 M 2020 07610 173695 30, 43 1682
43 M 2020 06521 173703 3, 5, 29,

30, 31, 32,
35, 39, 43

1396

43 M 2020 06618 173704 43 1413
43 M 2020 06638 173705 43 1415
43 M 2020 06748 173748 43 1436
43 M 2020 07661 173717 16, 30, 32, 35,

39, 41, 42, 43
1710

43 M 2020 06774 173754 43 1440
43 M 2020 06793 173758 35, 41, 43 1446
43 M 2020 06799 173760 9, 29, 31, 35,

36, 39, 42, 43
1448

43 M 2020 07769 173738 36, 43 1741
43 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

43 M 2020 07089 173796 43 1499
43 M 2020 07195 173816 33, 35, 39,

40, 43, 44
1540

43 M 2020 07203 173817 33, 35, 39,
40, 43, 44

1542

43 M 2020 07234 173823 29, 30, 43 1547
43 M 2020 07236 173824 43 1548
43 M 2020 07338 173837 43 1560
43 M 2020 07438 173860 43 1595
43 M 2020 07447 173861 35, 36, 43 1596
43 M 2020 07471 173865 30, 35, 43 1598
43 M 2020 07496 173872 43 1618
43 M 2020 07918 173895 43 1793
43 M 2020 07964 173905 7, 29, 30,

35, 43
1800

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2020 07983 173910 41, 43 1819
43 M 2020 08043 173912 29, 30, 32,

35, 39, 43
1824

43 M 2020 08044 173913 35, 43 1827
43 M 2020 08168 173923 35, 39, 42, 43 1873
43 M 2020 08230 173927 41, 43, 44 1877
43 M 2020 06297 173947 41, 43 1325
43 M 2020 06283 173955 8, 10, 20, 21,

24, 25, 35,
36, 37, 43

1323

43 M 2020 08423 173956 35, 43 1893
43 M 2020 07792 173957 35, 36, 38,

42, 43, 44
1748

43 M 2020 06596 173971 29, 43 1410
43 M 2020 06936 173978 43 1474
43 M 2020 06994 173983 43 1481
43 M 2020 06255 173991 43 1322
43 M 2020 06207 173995 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
1307

43 M 2020 07475 173997 43 1600
43 M 2015 01681 174006 43 1222
43 M 2016 04062 174007 35, 43 1228
43 M 2016 06541 174010 35, 41, 43 1228
43 M 2017 04821 174019 30, 43 1231
43 M 2020 07522 174030 30, 35, 43 1645
43 M 2020 05770 174040 35, 37,

41, 43, 45
1272

43 M 2014 00806 174077 42, 43 1209
43 M 2020 06797 174085 35, 43 1447
43 M 2020 07268 174101 41, 43 1552
43 M 2015 01002 174102 41, 43 1216
43 M 2020 06135 174120 33, 41, 43 1297
43 M 2020 07614 174132 43 1685
43 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

43 M 2015 01527 174177 43 1221
43 M 2020 08332 174182 35, 43 1882
43 M 2020 07556 174187 39, 43 1651
43 M 2020 07787 174192 43 1747
43 M 2018 08498 174208 30, 35, 41, 43 1233
43 M 2020 07659 174218 19, 20, 22, 31,

39, 40, 41, 43
1708

43 M 2020 07503 174221 30, 35, 39, 43 1631
43 M 2014 01318 174305 35, 43 1211
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2026

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2015 01740 174307 3, 29, 30,
31, 32, 35,
39, 40, 43

1223

43 M 2020 08128 174235 29, 43 1870
43 M 2020 07029 174239 30, 35,

38, 39, 43
1487

43 M 2020 07442 174243 30, 35, 43 1595
43 M 2020 06006 174244 30, 35, 39, 43 1279
43 M 2020 06007 174245 30, 35, 39, 43 1280
43 M 2020 06458 174257 35, 41, 43 1386
43 M 2020 06186 174259 35, 41, 43 1305
43 M 2020 06897 174261 9, 43 1464
43 M 2020 07859 174266 9, 35, 39, 43 1771
43 M 2020 07873 174267 43 1776
43 M 2020 07876 174268 43 1776
43 M 2020 05135 174290 35, 43 1254
43 M 2020 05091 174293 31, 43 1252
43 M 2020 06764 174351 43 1439
43 M 2020 06766 174352 43 1439
43 M 2013 04463 174301 35, 43 1207
43 M 2020 07734 174391 31, 35,

41, 43, 44
1732

43 M 2020 07735 174392 31, 35,
41, 43, 44

1734

44 M 2020 00204 173561 2, 35, 41, 44 1241
44 M 2020 05208 173572 44 1258
44 M 2020 07177 173593 44 1536
44 M 2020 06686 173599 3, 10, 35,

41, 44
1423

44 M 2020 06741 173602 3, 5, 10, 35,
41, 42, 44

1434

44 M 2020 07960 173632 9, 10, 35,
37, 42, 44

1798

44 M 2019 07964 173672 44 1240
44 M 2020 05204 173673 42, 44 1258
44 M 2020 05205 173674 42, 44 1258
44 M 2020 05663 173679 9, 40, 44 1266
44 M 2017 01825 173692 1, 35, 44 1229
44 M 2020 07670 173718 44 1716
44 M 2020 05991 173755 35, 41, 44 1276
44 M 2020 07688 173723 44 1721
44 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2020 07074 173794 35, 41, 44 1496
44 M 2020 07195 173816 33, 35, 39,

40, 43, 44
1540

44 M 2020 07203 173817 33, 35, 39,
40, 43, 44

1542

44 M 2020 07456 173864 44 1598
44 M 2020 07487 173867 44 1604
44 M 2020 07881 173886 44 1779
44 M 2020 07914 173893 5, 16, 35,

41, 42, 44
1784

44 M 2020 08180 173925 10, 41, 42, 44 1875
44 M 2020 08230 173927 41, 43, 44 1877
44 M 2020 08311 173928 5, 16, 18,

25, 30, 32,
35, 41, 44

1878

44 M 2020 05850 173946 44 1273
44 M 2020 07792 173957 35, 36, 38,

42, 43, 44
1748

44 M 2020 06966 173963 44 1477
44 M 2020 06935 173980 35, 39, 44 1473
44 M 2020 07686 173984 44 1720
44 M 2020 06880 173989 44 1462
44 M 2020 07687 174037 44 1721
44 M 2020 06076 174074 44 1285
44 M 2020 06077 174075 44 1285
44 M 2020 06075 174076 44 1284
44 M 2020 07525 174078 10, 44 1646
44 M 2020 07600 174083 44 1677
44 M 2019 05990 174121 42, 44 1236
44 M 2020 03544 174123 3, 25, 36,

39, 44
1247

44 M 2020 06604 174130 5, 10, 35, 41,
42, 44, 45

1411

44 M 2020 06245 174131 26, 31, 35, 44 1320
44 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

44 M 2020 07624 174139 44 1687
44 M 2020 07900 174149 44 1782
44 M 2020 06851 174159 35, 41, 44 1456
44 M 2020 07652 174165 44 1703
44 M 2020 07322 174167 44 1558
44 M 2020 07692 174190 9, 35, 38,

41, 42, 44
1722

44 M 2015 00147 174238 16, 20, 21,
36, 42, 44

1214

44 M 2014 00937 174251 44 1209
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2027

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2020 02422 174314 44 1244
44 M 2020 07999 174317 44 1823
44 M 2015 02386 174265 44 1225
44 M 2020 04992 174285 44 1251
44 M 2020 07485 174286 44 1604
44 M 2020 06839 174338 44 1456
44 M 2020 07144 174296 41, 44 1525
44 M 2020 07143 174297 41, 44 1524
44 M 2020 06542 174343 41, 42, 44 1403
44 M 2020 07633 174348 26, 31,

35, 41, 44
1691

44 M 2020 07065 174385 44 1495
44 M 2020 07079 174389 41, 3, 44 1497
44 M 2020 07734 174391 31, 35,

41, 43, 44
1732

44 M 2020 07735 174392 31, 35,
41, 43, 44

1734

44 M 2020 08070 174254 41, 42, 44, 45 1828
44 M 2020 08071 174255 41, 42, 44, 45 1829
45 M 2020 06790 173544 45 1444
45 M 2020 07178 173554 45 1537
45 M 2020 09136 173609 35, 45 1906
45 M 2020 07474 173613 38, 45 1599
45 M 2020 09279 173605 45 1907
45 M 2020 06956 173634 45 1476
45 M 2020 07678 173721 45 1718
45 M 2020 06789 173757 45 1443
45 M 2020 07751 173735 45 1737
45 M 2020 07752 173736 45 1737
45 M 2020 07753 173737 45 1737
45 M 2020 07814 173745 35, 45 1769
45 M 2020 06933 173773 1, 2, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25,

26, 27, 28,
29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 45

1472

45 M 2020 07007 173783 35, 36, 45 1482
45 M 2020 07036 173787 9, 16, 35,

36, 41, 45
1489

45 M 2020 08425 173938 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1894

45 M 2020 08426 173939 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1896

45 M 2020 08697 173944 45 1905
45 M 2020 06726 173994 9, 16, 28, 35,

38, 41, 42, 45
1428

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

45 M 2014 00985 174003 16, 28, 35,
41, 42, 45

1210

45 M 2017 03336 174012 35, 42, 45 1230
45 M 2020 05770 174040 35, 37,

41, 43, 45
1272

45 M 2020 07967 174119 45 1808
45 M 2020 06604 174130 5, 10, 35, 41,

42, 44, 45
1411

45 M 2020 06425 174137 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 16, 17,
19, 28, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

1351

45 M 2015 01478 174194 41, 45 1220
45 M 2015 01480 174195 41, 45 1221
45 M 2020 07794 174211 36, 45 1751
45 M 2020 07791 174212 36, 45 1748
45 M 2019 05547 174236 37, 42, 45 1236
45 M 2020 07756 174320 35, 38,

41, 42, 45
1739

45 M 2020 06526 174269 9, 35, 38,
41, 42, 45

1400

45 M 2020 08090 174289 7, 9, 12, 17,
19, 35, 45

1865

45 M 2021 01201 174337 45 1907
45 M 2020 07858 174402 35, 37,

41, 42, 45
1770

45 M 2010 06613 174440 35, 45 1205
45 M 2020 08070 174254 41, 42, 44, 45 1828
45 M 2020 08071 174255 41, 42, 44, 45 1829



conform Legii 84/1998, republicată:
- modificări neesenţiale ale mărcii - art. 37
- modificări nume titular - art. 38
- modificări adresă titular - art. 38
- modificări nume şi adresă titular - art. 38
- cesiuni totale - art. 47, alin. (1)
- cesiuni parţiale - art. 47, alin. (2)
- fuziuni - art. 46
- licenţe - art. 49, alin. (4)
- înscrierea de gaj asupra mărcilor
- modificări în situaţia juridică a mărcilor înregistrate 
  pe cale internaţională

5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI



LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE 
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR



2032

�
��������	�����9�����	F�	��+������	��	�����

�3�
5*0
.1*6,3')
5.
!93+*

�'/93')
+.3.3**

#.+E.-
3.:3.<.0,-3. �4'-
3.:3.<.0,-3.

�	# #$
 ) *)"
 $" '"# #$

,39*.?,*	
/'0+.?,*	
*'(.?,*f
*/:)*+9C,.
�
�47.
�4//'0*,N
*)47.+4//'0*,N�34

�
�47.
�4//'0*,N

�	# #$
 #5$ "
*$" *"# #$

������
����Q�� ������

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2033

Modificări nume titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

008059
009070

10/1988

024555
018056

ICTCM SOCIETATEA
COMERCIALA ICTCM
SA, SOS.OLTENITEI
NR.103, BUCUREŞTI,
7000, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ICTCM INSTITUTUL
DE CERCETARE
TEHNOLOGICA
PENTRU CONSTRUCTII
MASINI S.A.,
SOS.OLTENITEI NR.103,
BUCUREŞTI, 7000,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/1995

024838
021133

ROADSTONE WOOSUNG TIRE
CORPORATION,
NO.3030 YUSAN-
RI, YANGSAN-EUP,
YANGSAN-GUP,
KYONG NAM, KOREA,
REPUBLICA COREEA

NEXEN TIRE
CORPORATION,
NO.3030 YUSAN-
RI, YANGSAN-EUP,
YANGSAN-GUP,
KYONG NAM, KOREA,
REPUBLICA COREEA

02/1995

052990
038840

3K THAI STORAGE
BATTERY PUBLIC
COMPANY LIMITED,
387 MOO 4, SOI
PATANA 3, BANGPOO
INDUSTRIAL ESTATE,
SUKHUMVIT ROAD,
SAMUTPRAKARN
PROVINCE, PRAEKASA,
10280, THAILANDA

HITACHI CHEMICAL
STORAGE BATTERY
(THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED,
387 MOO 4, SOI
PATANA 3, BANGPOO
INDUSTRIAL ESTATE,
SUKHUMVIT ROAD,
SAMUTPRAKARN
PROVINCE, PRAEKASA,
10280, THAILANDA

08/2000

M 2000
05173
046329

BUCOVINA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o. , UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

11/2001

M 2001
06070
052930

UNI MITSUBISHI ENPITSU
KABUSHIKI KAISHA
(MITSUBISHI PENCIL
CO LTD), 5-23-37,
HIGASHI-OHI,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI PENCIL
COMPANY, LIMITED,
5-23-37, HIGASHI-
OHI, SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

03/2003

BUFFERIN GSK Consumer
Healthcare S.A., ROUTE
DE L'ETRAZ, 1197
PRANGINS, ELVETIA

GSK Consumer
Healthcare SARL,
ROUTE DE L'ETRAZ,
1197 PRANGINS,
ELVETIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2001
06071
055091

UNI BALL MITSUBISHI ENPITSU
KABUSHIKI KAISHA
(MITSUBISHI PENCIL
CO LTD), 5-23-37,
HIGASHI-OHI,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI PENCIL
COMPANY, LIMITED,
5-23-37, HIGASHI-
OHI, SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

10/2003

M 2002
06950
061770

SK EUROCHEMICALS SK HOLDINGS CO.,
LTD., 26, JONG-RO,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

SK Inc., 26, JONG-RO,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

12/2004

M 2003
06712
059154

BUCOVINA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o. , UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

06/2004

M 2003
06713
059155

GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o. , UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

06/2004

M 2003
07181
060169

BUCOVINA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

09/2004

M 2004
08075
063515

BUCOVINA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

03/2005

M 2005
10144
074960

SK SK HOLDINGS CO.,
LTD., 26, JONG-RO,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

SK Inc., 26, JONG-RO,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

10/2006

M 2005
10145
074068

SK SK HOLDINGS CO.,
LTD., 26, JONG-RO,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

SK Inc., 26, JONG-RO,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

09/2006

M 2005
10146
074069

SK SK HOLDINGS CO.,
LTD., 26, JONG-RO,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

SK Inc., 26, JONG-RO,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

09/2006

M 2006
08895
080018

SK HOLDINGS CO.,
LTD., 26, JONG-RO,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

SK Inc., 26, JONG-RO,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

05/2007

BUCOVINA MINERAL 
WATER



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2035

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2007
08680
088271

BUCOVINA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o. , UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

01/2008

M 2007
08681
093394

BUCOVINA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o. , UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

07/2008

M 2008
06199
096459

SOYAKLIN REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

11/2008

M 2008
06200
096460

PREMENTRID REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

11/2008

M 2008
06201
097921

BIO-SUN REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

01/2009

M 2008
06202
097922

MINEVITA REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

01/2009

M 2008
06203
097923

SUN PILES REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

01/2009

M 2008
07917
098211

MAGNOSUN REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

02/2009
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2009
00447
101763

4 BONES REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

06/2009

M 2009
00448
101764

IMUNICE REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

06/2009

M 2009
00450
101765

ZEAXIN REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

06/2009

M 2009
00451
101766

FLUEND REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

06/2009

M 2009
00452
101839

TUSEND REMEDICA IP LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21 , LIMASSOL,
3036, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21 , LIMASSOL,
3036, CIPRU

06/2009

M 2009
00668
100317

POMEGGRIN REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

04/2009

M 2009
05367
106173

W REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

02/2010
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2009
06158
104875

DOAR APA BUCOVINA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o. , UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

12/2009

M 2009
07099
105138

PRIMAVITA REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

12/2009

M 2009
07100
105339

MASCULION REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

12/2009

M 2009
07102
107239

GYNEASE REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

04/2010

M 2010
03489
110520

PREGNAVITA REMEDICA IP LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

11/2010

M 2010
08665
114358

WORMEX REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

06/2011

M 2011
02176
115461

GTI GENERAL
TRADING SRL, BD.
THEODOR PALLADY,
NR.51, CLĂDIRE
CENTRU DE CALCUL,
ET.1, CAM.107-112,
SECTORUL 3,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OTI GENERAL
TRADING S.R.L., BD.
THEODOR PALLADY
NR.51, CLĂDIRE
CENTRU DE CALCUL,
ET.1, CAM.107-112,
SECTORUL 3,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011Necesar ieftin pentru 
buzunar!
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2011
04360
117746

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV S.R.L.,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2012

M 2011
07528
117373

FEMOSUN REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

04/2012

M 2011
08817
118827

HARMONY GTI GENERAL
TRADING SRL, BD.
THEODOR PALLADY,
NR.51, CLĂDIRE
CENTRU DE CALCUL,
ET.1, CAM.107-112,
SECTORUL 3,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OTI GENERAL
TRADING S.R.L., BD.
THEODOR PALLADY
NR.51, CLĂDIRE
CENTRU DE CALCUL,
ET.1, CAM.107-112,
SECTORUL 3,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2012

M 2011
08818
136115

Sani-Pro GTI GENERAL
TRADING SRL, BD.
THEODOR PALLADY,
NR.51, CLĂDIRE
CENTRU DE CALCUL,
ET.1, CAM.107-112,
SECTORUL 3,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OTI GENERAL
TRADING S.R.L., BD.
THEODOR PALLADY
NR.51, CLĂDIRE
CENTRU DE CALCUL,
ET.1, CAM.107-112,
SECTORUL 3,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2015

M 2013
02409
126739

Oti GTI GENERAL
TRADING SRL, BD.
THEODOR PALLADY,
NR.51, CLĂDIRE
CENTRU DE CALCUL,
ET.1, CAM.107-112,
SECTORUL 3,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OTI GENERAL
TRADING S.R.L., BD.
THEODOR PALLADY
NR.51, CLĂDIRE
CENTRU DE CALCUL,
ET.1, CAM.107-112,
SECTORUL 3,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2013

M 2014
02637
132439

Standard Acasă SC STANDARD STUDIO
SRL, B-DUL G-RAL
GHEORGHE MAGHERU,
NR.11 (FOST NR.23),
ET.5, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

META WIN SRL, B-DUL
G-RAL GHEORGHE
MAGHERU, NR.11 (FOST
NR.23), ET.5, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2014

SPORT.RO NOUL 
SPORT NATIONAL
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2015
00498
137763

GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o. , UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

08/2015

M 2017
02265
155789

BUCOVINA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o. , UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

07/2018

M 2018
05893
159693

GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o. , UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

03/2019

M 2018
07319
163679

IZVOARELE BUCOVINA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o. , UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

10/2019

M 2019
05247
170766

BUCOVINA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.p.k.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z
o. o., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

12/2020

M 2020
08739

B & L CONSTRUCT
S.R.L., STR.
MOGOȘEȘTI NR.455,
JUDEȚUL MARAMUREȘ,
SATULUNG, 437270,
MARAMUREȘ, ROMANIA

TURNĂTORIE CLOPOTE
BLOTOR S.R.L., SAT
MOGOȘEȘT, NR. 455,
JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA SATULUNG,
437270, MARAMUREȘ,
ROMANIA

M 2020
08740

BLOTOR B & L CONSTRUCT
S.R.L., STR.
MOGOȘEȘTI NR.455,
JUDEȚUL MARAMUREȘ,
SATULUNG, 437270,
MARAMUREȘ, ROMANIA

TURNĂTORIE CLOPOTE
BLOTOR S.R.L., SAT
MOGOȘEȘT, NR. 455,
JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA SATULUNG,
MARAMUREȘ, ROMANIA

M 2020
08993

Vălenii de Munte GRUPA MASPEX SP.
Z O.O. SP. K., UL.
LEGIONÓW 37, 34-100
WADOWICE, POLONIA

Grupa Maspex Sp. z
o.o., UL. LEGIONÓW
37, 34-100 WADOWICE,
POLONIA

BUCOVINA Echilibrul 
suprem pentru corp şi 
minte!

BUCOVINA Sete de 
echilibru

TURNATORIE CLOPOTE
BLOTOR
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2021
00225

SC UTI FACILITY
MANAGEMENT SA ,
CALEA BUCUREȘTILOR
NR. 224E, IMOBIL SEDIU
DIVISION, DRUM D10,
ET. 2, JUDEŢUL ILFOV ,
OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

UTI CONSTRUCTION
AND FACILITY
MANAGEMENT S.A.,
CALEA BUCUREȘTILOR
NR. 224E, IMOBIL SEDIU
DIVISION, DRUM D10,
ET. 2, JUDEŢUL ILFOV ,
OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

GF GERM FIGHT 
SOLUTIONS
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Modificări adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

024602
017474

GULF GULF INTERNATIONAL
LUBRICANTS, LTD,
CANON'S COURT, 22
VICTORIA STREET,
HAMILTON, HM 12,
INSULELE BERMUDE

GULF INTERNATIONAL
LUBRICANTS, LTD,
VICRORIA PLACE, 5TH
FLOOR, 31 VICTORIA
STREET, BERMUDA
HM 10, HALMILTON,
INSULELE BERMUDE

01/1995

024603
017475

GULF GULF INTERNATIONAL
LUBRICANTS, LTD,
CANON'S COURT, 22
VICTORIA STREET,
HAMILTON, HM 12,
INSULELE BERMUDE

GULF INTERNATIONAL
LUBRICANTS, LTD,
VICRORIA PLACE, 5TH
FLOOR, 31 VICTORIA
STREET, BERMUDA
HM 10, HAMILTON,
INSULELE BERMUDE

01/1995

024838
021133

ROADSTONE NEXEN TIRE
CORPORATION,
NO.3030 YUSAN-
RI, YANGSAN-EUP,
YANGSAN-GUP,
KYONG NAM, KOREA,
REPUBLICA COREEA

NEXEN TIRE
CORPORATION,
355 CHUNGNYEOL-
RO, YANGSAN-SI,
GYEONGSANGNAM-DO,
GYEONGSANGNAM-DO,
REPUBLICA COREEA

02/1995

052990
038840

3K HITACHI CHEMICAL
STORAGE BATTERY
(THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED,
387 MOO 4, SOI
PATANA 3, BANGPOO
INDUSTRIAL ESTATE,
SUKHUMVIT ROAD,
SAMUTPRAKARN
PROVINCE, PRAEKASA,
10280, THAILANDA

HITACHI CHEMICAL
STORAGE BATTERY
(THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED, 387
MOO 4, SUKHUMVIT
ROAD, PHRAEK SA
SUBDISTRICT MUEANG
SAMUT PRAKEN
DISTRICT, SAMUT
PRAKEN PROVINCE,
THAILANDA

08/2000

M 2001
00601
045368

COCA-COLA ROMANIA
SRL, STR. CĂDEREA
BASTILIEI NR. 80-84,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
7000, BUCUREȘTI,
ROMANIA

COCA-COLA ROMANIA
SRL, ȘOS. BUCUREȘTI-
PLOIEȘTI NR. 1A,
IMOBIL A1, ET. 2, SECT.
1, BUCUREŞTI, 013681,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
00602
045369

COCA-COLA ROMANIA
SRL, STR. CĂDEREA
BASTILIEI NR. 80-84,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
7000, BUCUREȘTI,
ROMANIA

COCA-COLA ROMANIA
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 1A,
IMOBIL A1, ET. 2, SECT.
1, BUCUREŞTI, 013681,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001
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M 2001
01986
046163

CORSO SC INTERMARK SRL,
STR. LUCIAN BLAGA
NR. 9, JUD. BIHOR,
ŞTEI, BIHOR, ROMANIA

SC INTERMARK SRL,
STR. LUCIAN BLAGA
NR. 8, JUD. BIHOR,
ŞTEI, BIHOR, ROMANIA

11/2001

M 2001
02470
046769

REALITATEA FM SC INTERMARK SRL,
STR. LUCIAN BLAGA
NR. 9, JUD. BIHOR,
ŞTEI, BIHOR, ROMANIA

SC INTERMARK SRL,
STR. LUCIAN BLAGA
NR. 8, JUD. BIHOR,
ŞTEI, BIHOR, ROMANIA

01/2002

M 2001
02572
046479

DECO POLICOLOR SC POLICOLOR
SA, BD. THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR
SA, BULEVARDUL
TIMIŞOARA, NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061334, BUCUREȘTI,
ROMANIA

12/2001

M 2001
02743
046648

ULCIORUL FERMECAT SC INTERMARK SRL,
STR. LUCIAN BLAGA
NR. 9, JUD. BIHOR,
ŞTEI, BIHOR, ROMANIA

SC INTERMARK SRL,
STR. LUCIAN BLAGA
NR. 8, JUD. BIHOR,
ŞTEI, BIHOR, ROMANIA

01/2002

M 2001
03072
050137

STAX SC STAR FOODS EM
SRL, STR. DRUMUL
TABEREI BAZA DE
PRODUCŢIE SIAU,
JUD ILFOV, COMUNA
POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

SC STAR FOODS
EM SRL, CALEA
VĂCĂREȘTI, NR. 391,
ET. 4, SECȚIUNEA 2,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2002

M 2001
03284
047402

MODA HAIR SC PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL,
INTRAREA BINELUI
NR.1A, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 042159,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL,
DRUMUL GILĂULUI
NR. 44-50, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2002

M 2001
03285
047403

MODA COSMETICS SC PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL,
INTRAREA BINELUI
NR.1A, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 042159,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL,
DRUMUL GILAULUI
NR. 44-50, SECT.
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2002

M 2001
03353
047313

GARTNER GG PROPERTIES LTD,
DORCHESTER HOUSE,
7 CHURCH STREET
WEST, HAMILTON,
HM 11, INSULELE
BERMUDE

G.G. Properties,
Ltd., 4TH FLOOR,
WASHINGTON HOUSE,
16 CHURCH STREET ,
HAMILTON, HM 11,
INSULELE BERMUDE

01/2002
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M 2001
03572
047490

ORENCIA BRISTOL - MYERS
SQUIBB COMPANY, 345
PARK AVENUE, NEW
YORK, 10154, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BRISTOL - MYERS
SQUIBB COMPANY, 430
EAST 29TH STREET,
14TH FLOOR, NEW
YORK, NEW YORK
10016, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

02/2002

M 2004
03806A
060805A

LA GRANDE FAMIGLIA SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA , STR.
COPILULUI NR.14-18,
ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA ,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2014

M 2004
07604
064397

LINCO SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR. 14-18,
ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012178,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C (S
+P+2E), SECTOR 1,
BUCURESTI, 012178,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2005

M 2004
09379
065809

CITIBANK NA, 399 PARK
AVENUE, NEW YORK,
10043, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

CITIBANK NA, 388
GREENWICH STREET,
NEW YORK, 10013, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

07/2005

M 2005
09495
071523

FRUHSTUCK SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR. 14-18,
ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012178,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2006

M 2005
10337
074272

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR. 14-18,
ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012178,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C (S
+P+2E), SECTOR 1,
BUCURESTI, 012178,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2006

UNIKASA AICI VA 
PUTETI PLATI 
FACTURILE

HOLLAND 24 PENTRU 
SANDWICH-URI 
NON STOP
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M 2007
00863
088898

ARDEALUL ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR.
14-18, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2008

M 2007
03170
085158

WIESANA ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR.
14-18, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2007

M 2008
06199
096459

SOYAKLIN SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

11/2008

M 2008
06200
096460

PREMENTRID SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

11/2008

M 2008
06201
097921

BIO-SUN SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

01/2009
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M 2008
06202
097922

MINEVITA SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

01/2009

M 2008
06203
097923

SUN PILES SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

01/2009

M 2008
07917
098211

MAGNOSUN SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

02/2009

M 2008
09082
099438

LINCO ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR.
14-18, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2009

M 2009
00447
101763

4 BONES SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

06/2009
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M 2009
00448
101764

IMUNICE SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

06/2009

M 2009
00450
101765

ZEAXIN SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

06/2009

M 2009
00451
101766

FLUEND SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21 , LIMASSOL,
3036, CIPRU

06/2009

M 2009
00452
101839

TUSEND REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

REMEDICA IP LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21 , LIMASSOL,
3036, CIPRU

06/2009

M 2009
00668
100317

POMEGGRIN SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

04/2009
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M 2009
04977
105126

ECOFARMACIA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 2, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL,
STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14,
ET.2, AP.3, CAM.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2009

M 2009
05367
106173

W SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU
&AMP;AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21 , LIMASSOL,
3036, CIPRU

02/2010

M 2009
07099
105138

PRIMAVITA SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU
&AMP;AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

12/2009

M 2009
07100
105339

MASCULION SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU
&AMP;AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
CIPRU

12/2009
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M 2009
07102
107239

GYNEASE SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU
&AMP;AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
CIPRU

04/2010

M 2009
07743
106536

NOVEI MEDICAL SC NOVEI COM SRL,
STR. PIAŢA REVOLUŢIEI
NR. 6, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

SC NOVEI COM SRL,
STR. IERNII, NR. 1,
DEMISOL, PARTER,
ET. 1 ŞI 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

02/2010

M 2010
01316
108224

OTRINASE GSK Consumer
Healthcare S.A., STR.
ROUTE DE L'ETRAZ NR.
1260,, NYON, ELVEȚIA

GSK Consumer
Healthcare S.A., ROUTE
DE L'ETRAZ NR. 1197,
PRANGINS,, ., ELVEȚIA

09/2010

M 2010
02341
109020

SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 2, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL,
STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14,
ET.2, AP.3, CAM.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2010

M 2010
03489
110520

PREGNAVITA REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

REMEDICA IP LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

11/2010

M 2010
03914
110835

GROMIX SC HANBA INVEST
ART SRL, INTRAREA
CRIZANTEMELOR, NR.
8, CAM. 3, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

SC HANBA INVEST ART
SRL, STR. ȘCOLII, NR.
40A, SC. 3, ET. 5, AP. 84,
CAM. 1, VOLUNTARI,
JUD. ILFOV, ILFOV,
ROMANIA

11/2010

M 2010
03915
110836

HB Hanba SC HANBA INVEST
ART SRL, INTRAREA
CRIZANTEMELOR, NR.
8, CAM. 3, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

SC HANBA INVEST ART
SRL, STR. ȘCOLII, NR.
40A, SC. 3, ET. 5, AP. 84,
CAM. 1, VOLUNTARI,
JUD. ILFOV, ILFOV,
ROMANIA

11/2010

ECONOMIE LA 
FARMACIE
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M 2010
04126
111290

DEKO Professional S.C. "POLICOLOR"
S.A., B-DUL THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. "POLICOLOR"
S.A., BULEVARDUL
TIMIŞOARA , NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061334, BUCUREȘTI,
ROMANIA

12/2010

M 2010
08407
114348

iVOX MIND MAGNET SRL, B-
DUL LUCIAN BLAGA,
BLOC CU48, AP.4, JUD.
SATU MARE, SATU
MARE, 440237, SATU
MARE, ROMANIA

MIND MAGNET
SRL, STR.VALEA
FÂNATELOR, NR.38,
AP.1, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

06/2011

M 2010
08665
114358

WORMEX SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21 , LIMASSOL,
3036, CIPRU

06/2011

M 2011
00994
120808

SC FONDUL ROMAN DE
CONTRAGARANTARE
SA, STR. ARGENTINA,
NR. 41, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FONDUL ROMAN DE
CONTRAGARANTARE
SA, STR. ANDREI
MUREȘANU, NR.
16, SECTORUL
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012FRC FONDUL ROMÂN 
DE 
CONTRAGARANTARE
S.A.
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M 2011
02688
115861

DECENT SC DECENT REAL
ESTATE SRL, BD.
VALEA CETĂŢII NR.
21, BL. A 28 B, AP. 14,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

SC DECENT REAL
ESTATE SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR.
24, AP. 1, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
500057, BRAȘOV,
ROMANIA

12/2011

M 2011
03014
169884

TOTAL CLEAN OMCRO SRL, STR.
ÎNFRĂŢIRII NR. 15, AP.
1, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

OMCRO SRL, STR.
GRAURILOR, NR.
31A, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 4010169,
BIHOR, ROMANIA

10/2020

M 2011
03137
115774

NICOLAE-DANIEL
POPESCU, STR.
DOBRENI NR. 3, BL.
P22, SC. 2, ET. 4, AP. 30,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NICOLAE-DANIEL
POPESCU, STR. LT.
VICTOR MANU NR.
42A, BL. H, SC. A,
ET. 4, AP.19, SECT.
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
03871
122260

SC NOMINA GROUP
EXPERT SRL, STR.
DEPOZITELOR NR.
10, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, 110139,
ARGEȘ, ROMANIA

SC NOMINA GROUP
EXPERT SRL, CALEA
CRAIOVEI, BL. 22, SC.
G, ET. 2, AP. 9, PITEȘTI,
JUD. ARGEȘ, ARGEȘ,
ROMANIA

01/2013

M 2011
03874
122261

editura NOMINA SC NOMINA GROUP
EXPERT SRL, STR.
DEPOZITELOR NR.
10, JUDEŢUL ARGEŞ,
PITEŞTI, 110139,
ARGEȘ, ROMANIA

SC NOMINA GROUP
EXPERT SRL, CALEA
CRAIOVEI, BL. 22, SC.
G, ET. 2, AP. 9, PITEȘTI,
JUD. ARGEȘ, ARGEȘ,
ROMANIA

01/2013

M 2011
04060
118585

FUNDATIA TANDARICA,
STR. REPUBLICII,
NR. 30, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

FUNDATIA TANDARICA,
BLD. CONSTANTIN
BRÂNCUȘI, NR. 36-36A,
CLUJ NAPOCA, JUD.
CLUJ, CLUJ, ROMANIA

07/2012

M 2011
04077
124727

FEDERATIA ROMANA
DE KARTING, STR.
VASILE CONTA,
NR. 16, CAM. 414,
415 ŞI 416, ETAJ 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2013

fda Fabrica de 
arhitectura

Concursul comunicare.
ortografie.ro

ŞCOALA ELF
 CLUJ-NAPOCA

FRK FEDERATIA ROMANA
DE KARTING, STR.
ORBAN BALAZS NR. 16,
JUDEŢUL COVASNA,
TÂRGU SECUIESC,
525400, COVASNA,
ROMANIA
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M 2011
04225
116948

SC RONY FORCE
SECURITY SRL,
STR. LIBERTĂŢII
NR. 8, CAM. 11 BIS,
JUDEŢUL HUNEDOARA,
HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

SC RONY FORCE
SECURITY SRL, STR.
9 MAI, NR. 17 BIS,
JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

03/2012

M 2011
04227
116946

TOP MANIA SC BROADCAST
TELEVISION & MEDIA
SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 235,
BL. V3, AP. 59, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050723,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC BROADCAST
TELEVISION & MEDIA
SRL, STR. BACIULUI,
NR. 4, CAM NR. 2,
BL. 9, SC. 6, ET. 7,
AP. 228, SECTORUL
5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2012

M 2011
04360
117746

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAMERA 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2012

M 2011
04777
116618

Hestia protection SC NOMENIUS
SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.1,
ET.2, AP.6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC NOMENIUS SRL,
STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR. 12 - 14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2012

M 2011
05158
118592

ECOPHARMA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 2, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL,
STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14,
ET.2, AP.3, CAM.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2012

M 2011
05263
117459

FREESAT CRISTIAN ŞERBAN
BELENEŞ, STR.
SPARTACUS NR. 3,
BL. 2, ET. 6, AP. 28,
JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

CRISTIAN ŞERBAN
BELENEŞ, STR. DINICU
GOLESCU NR. 30,
JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

04/2012

M 2011
05792
122627

SC DOMAFON SRL,
STR. MARTIR ANTON
FLORIAN, BL. C19,
AP. 18, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

SC DOMAFON SRL,
SAT SANANDREI, STR.
PRIMĂVERII, NR. 16,
CAMERA 1, JUD. TIMIŞ,
COMUNA SANANDREI,
TIMIȘ, ROMANIA

02/2013

SC RONY FORCE 
SECURITY SRL PAZA 
PROTECTIE

SPORT.RO NOUL 
SPORT NATIONAL

MAI MULT STIL IN 
VIATA TA
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M 2011
05992
127456

101-102 SC BUDUREASCA SRL,
STR. TOHANI, F.N.,
JUD. PRAHOVA, MIZIL,
105800, PRAHOVA,
ROMANIA

SC BUDUREASCA
SRL, COMUNA GURA
VADULUI, NR. 472, JUD.
PRAHOVA, 107300,
PRAHOVA, ROMANIA

01/2014

M 2011
07341
118421

EasyLock SC COSOSYS SRL, STR.
HAIDUCULUI NR. 6,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400040, CLUJ,
ROMANIA

SC COSOSYS SRL, STR.
SOMESULUI NR. 14,
PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400145,
CLUJ, ROMANIA

06/2012

M 2011
07528
117373

FEMOSUN SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &AMP;AMP;
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

04/2012

M 2011
07636
118027

Zdrovital SC NOMENIUS
SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR.1,
ET.2, AP.6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC NOMENIUS SRL,
STR. PICTOR NEGULICI,
NR. 12 - 14, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2012

M 2012
00012
119854

MR.BIFFY SC NOVA FOOD
DISTRIBUTION SRL,
STR. ALEEA SLATIOARA
NR. 13, BL. C10,
SC. B, ET. 2, AP. 15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC NOVA FOOD
DISTRIBUTION SRL,
STR. BACIULUI, NR.
4, BL. 9, SC. 3, ET.
5, AP. 99, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012
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M 2012
05884
122364

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR. 14-18,
ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012178,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2013

M 2012
07652
124547

7 star protection SEVEN STAR
PROTECTION SRL,
STR. PESCARILOR NR.
10, CONSTRUCŢIA C1,
SAT SIBIOARA, JUD.
CONSTANŢA, COMUNA
LUMINA, ROMANIA

SEVEN STAR
PROTECTION S.R.L.,
STRADA RĂSĂRITULUI,
NR. 57, JUDEȚ ILFOV,
BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

06/2013

M 2013
00290
140247

INTERPHARMA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 2, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL,
STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14,
ET.2, AP.3, CAM.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2016

M 2013
00292
125756

4PHARMA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 2, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
PICTOR ROSENTHAL,
NR.14, CAMERA 1,
ETJ.2, AP.3, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2013

M 2013
01615
127887

eco pharma SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 2, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL,
STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14,
ET.2, AP.3, CAM.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2014

M 2013
01835
134179

TOPPHARMA S.C. ECOFARMACIA
NETWORK S.R.L. , STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 2, JUD BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

S.C. ECOFARMACIA
NETWORK S.R.L. , STR.
PICTOR ROSENTHAL,
NR. 14, CAM. 1, ET.
2, AP. 3, SECTOR
1 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2015

BUNĂTĂŢI DE LA 
BUNICA
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M 2013
02836
127049

HOME-PHARMA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 2, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
PICTOR ROSENTHAL,
NR.14, ETJ.2 AP.3,
CAM. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2013

M 2013
07573
129216

TOMI SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR.14-18,
SECTOR 1, BUCURESTI,
012178, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2014

M 2014
04849
134477

Bucătaru' SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA , STR.
COPILULUI NR.14-18,
ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA ,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2015

M 2014
04960
133902

Cont Primus TECHVENTURES
BANK SA, STR. POPA
TATU NR. 62A, BL.
TRONSON A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010806,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TECHVENTURES
BANK SA, STRADA
DANIEL DANIELOPOLU,
NR.30-32, ETAJ 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010806, BUCUREȘTI,
ROMANIA

12/2014

M 2014
06392
135554

ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR.
14-18, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2015

M 2015
03390
142562

UNIREA ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR.
14-18, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2016

BUNATATI DE LA 
BUNICA Sărut mâna 
pentru masă
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M 2015
03728
139686

ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR.
14-18, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2015

M 2015
07510
151283

LINCO PATISERO ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR.
14-18, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2017

M 2016
01261
143571

Hamé Select SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA , STR.
COPILULUI NR.14-18,
ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA ,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2016

M 2016
02432
144443

FIM Caravans ISTRATE FELIX
CRISTIAN, BD.
TINERETULUI NR. 27,
BL. 18, SC. B, ET. 10,
AP. 87, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

FELIX - CRISTIAN
ISTRATE, BLD.
MĂRĂȘEȘTI NR. 2B,
BL. D, SC. 1, ET. 5,
AP. 8-9, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2016

M 2016
04062
174007

BEANS & DOTS SC ZASH PRODUCT
SRL, STR. DR. DIMITRIE
DRĂGHIESCU NR. 10,
SECTOR 5, BUCURESTI,
050579, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC ZASH PRODUCT
SRL, STRADA ION
BREZOIANU, NR. 23-25,
CONSTRUCTIA C2 -
CORP B, MEZANIN,
SALA 1, SECTORUL
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2021

M 2016
04921
146222

ECHOS SC CRONA COM SRL,
STR. MIRCEŞTI, NR. 21,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC CRONA COM SRL,
CALEA PLEVNEI, NR.8,
PARTER, ÎNCĂPEREA
3, AP.3, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2016

Matinal pentru 
sandvişuri
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M 2018
00298
155641

Ardealul SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA , STR.
COPILULUI NR.14-18,
ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA ,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2018

M 2018
05557
160619

S.C. ECOFARMACIA
NETWORK S.R.L. , STR.
NICOLAE TITULESCU
NR. 2, JUD BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

S.C. ECOFARMACIA
NETWORK S.R.L.
, STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14,
ET.2, AP.3, CAM.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2019

M 2018
06315
173270

SC GENIUS NUTRITION
SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113A,
COMUNA BALOTEŞTI,
JUDEŢUL ILFOV,
SAT SĂFTICA, ILFOV,
ROMANIA

GENIUS NUTRITION
S.R.L., ȘOSEAUA
TAMAȘI NR. 20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV,
BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

07/2021

M 2018
08122
173384

LA GRANDE FAMIGLIA
DIN 2004

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA , STR.
COPILULUI NR.14-18,
ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA ,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2021

M 2019
00194
172719

BABYLON FASHION OFY GRUP SRL, STR.
NICOLAE CARAMFIL
NR. 87, ET. 3, CAMERA
2, BIROUL NR. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

OFY GRUP S.R.L.,
STRADA GRIGORE
CERCHEZ NR. 6,
PARTER, CAMERA
NR. 1, SECTORUL
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2021

M 2019
01503
160980

SC OPTIM SECURITY
PROTECT SRL,
STR. PRINCIPALĂ
NR. 13, JUD. TIMIȘ,
BILED, 307060, TIMIȘ,
ROMANIA

OPTIM SECURITY
PROTECT S.R.L., STR.
LUNGĂ NR. 2, JUD.
BIHOR, MUNICIPIUL
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

05/2019

ECO FARMACIA O 
farmacie pe sufletul 
tău!

GENIUS NUTRITION The
best or nothing! FURY 
EXTREME 
PROFESSIONAL 
HARDCORE PRE-
WORKOUT

SC OPTIM SECURITY 
PROTECT SRL
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M 2020
00257
172147

LaMinut ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR.
14-18, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2021

M 2020
03777
172170

ORKLA FOODS
ROMANIA SA, STR.
COPILULUI NR.
14-18, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR.
89-97, C1, CORP C
(S+P+2E), SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2021

M 2020
05329
173126

AEROSOLI FERICITI SC PRISACA
TRANSILVANIA SRL,
STR. MARGINASA
NR. 43, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

SC PRISACA
TRANSILVANIA SRL,
STRADA FAGULUI,
NR.50, , CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

06/2021

M 2020
05747
173342

BITES pet goodies GREEN PROJECT SRL,
STR. MITROPOLIT
VARLAAM NR. 54,
CLĂDIREA C18,
SPAŢIUL C6, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700198, IAȘI,
ROMANIA

GREEN PROJECT
SRL, STRADA BUCIUM,
NR.34, DEPOZIT NR.3,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

07/2021

M 2020
06723

Tech Bank TECHVENTURES
BANK SA, STR. POPA
TATU NR. 62A, BLOC
TRONSON A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010806,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TECHVENTURES
BANK SA, STRADA
DANIEL DANIELOPOLU,
NR.30-32, ETAJ7,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020
06735

TechBank TECHVENTURES
BANK SA, STR. POPA
TATU NR. 62A, BLOC
TRONSON A, SECTOR
1, 010806, BUCUREȘTI,
ROMANIA

TECHVENTURES
BANK SA, STRADA
DANIEL DANIELOPOLU,
NR.30-32, ETAJ 7,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020
08337

TECHVENTURES BANK TECHVENTURES
BANK SA, STR. POPA
TATU NR. 62A, BL.
TRONSON A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010806,
BUCUREȘTI, ROMANIA

TECHVENTURES
BANK SA, STRADA
DANIEL DANIELOPOLU,
NR.30-32, ETAJ
7, SECTOR 1,,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ARDEALUL - 
FAINOŞAG-
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M 2021
02020

CBD FUNHOUSE
INTERNATIONAL S.R.L.,
BLD. REPUBLICII, BL.
367, SC. C, ET. 2, AP.
9, JUDEȚUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

CBD FUNHOUSE
INTERNATIONAL S.R.L.,
STRADA GEORGE
CĂLINESCU NR. 5,
SUBSOL, SECTORUL
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CBD FUNHOUSE Your 
Premium Health Partner
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2011
03199
116048

SC CLINICA ANGIOMED
SRL, STR. GRIGORE
MANOLESCU
22-24, SECTOR
1,, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ANGIOMEDICA -
NOI ŞTIM CE AI
PE INIMĂ S.R.L.,
STR. COSMINULUI,
NR. 13, SECTORUL
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2012

M 2011
05436
117482

SC INTERVENTION
GRUP SERVICE SRL,
ŞOS. MIHAI BRAVU NR.
450, BL. V7, SC. 1, ET.
4, AP. 18, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030333,
BUCUREȘTI, ROMANIA

INTERVENTION GUARD
SERVICE SRL, ŞOS.
ŞTEFAN CEL MARE,
NR. 36, BL. 308, SC. 2,
ET. 3, AP. 52, CAMERA
DE ZI (NR. 6 DIN
RELEVEU), BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2012

M 2021
00613

CERTION ASSET
ADVISERS S.R.L,
BD. FERDINAND I
NR.58, SCARA C,
ETAJ 1, BIROUL
NR. 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CERTION SRL,
ALEEA ALEXANDRU,
NR.32, PARTER,
AP.3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
00616

CERTION ASSET
ADVISERS S.R.L,
BD. FERDINAND I
NR.58, SCARA C,
ETAJ 1, BIROUL
NR. 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CERTION SRL, ALEEA
ALEXANDRU, NR.32,
PARTER, AP.3, SECTOR
1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
00617

PLAI DE CODRU CERTION ASSET
ADVISERS S.R.L,
BD. FERDINAND I
NR.58, SCARA C,
ETAJ 1, BIROUL
NR. 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CERTION S.R.L, ALEEA
ALEXANDRU, NR.32,
PARTER, AP.3, SECTOR
1, , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
00619

PLAI DE SOARE CERTION ASSET
ADVISERS S.R.L,
BD. FERDINAND I
NR.58, SCARA C,
ETAJ 1, BIROUL
NR. 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CERTION S.R.L, ALEEA
ALEXANDRU, NR.32,
PARTER, AP.3, SECTOR
1, , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CLINICA Angiomedica 
noi ştim ce ai pe inimă

IGS INTERVENTION 
GUARD SERVICE

CERTION Property 
Developers

GALILEO SUMMER 
RESORT & 
RESIDENCES



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2060

Nr.
depozit/
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Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2021
00623

PRIVAS CERTION ASSET
ADVISERS S.R.L,
BD. FERDINAND I
NR.58, SCARA C,
ETAJ 1, BIROUL
NR. 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CERTION S.R.L,
ALEEA ALEXANDRU,
NR.32, PARTER, AP.3,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
00625

VOGH CERTION ASSET
ADVISERS S.R.L,
BD. FERDINAND I
NR.58, SCARA C,
ETAJ 1, BIROUL
NR. 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CERTION S.R.L, ALEEA
ALEXANDRU, NR.32,
PARTER, AP.3, SECTOR
1,, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA



MODIFICĂRI  ŞI  TRANSMITERI  
DE  DREPTURI - CESIUNI
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Cesiuni totale

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

003571
016657

STEFANEL STEFANEL S.p.A.,
in Amministrazione

Straordinaria,
VIA POSTUMIA,

(TREVISO), PONTE
DI PIAVE, 85, ITALIA

OVS S.P.A., VIA
TERRAGLIO 17 30174
(VE), VENEZIA, ITALIA

05/1994

005624
006995

COPPERWELD Atlas ABC Corporation,
1855 EAST 122ND
STREET, 60633,

CHICAGO, ILLINOIS,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

Copperweld Bimetallics,
LLC, 254 COTTON MILL
RD, FAYETTEVILLE,
37334, TENNSSEE,
TENNESSEE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

09/1994

052990
038840

3K HITACHI CHEMICAL
STORAGE BATTERY
(THAILAND) PUBLIC

COMPANY LIMITED, 387
MOO 4, SUKHUMVIT

ROAD, PHRAEK
SA SUBDISTRICT
MUEANG SAMUT

PRAKEN DISTRICT,
SAMUT PRAKEN

PROVINCE, THAILANDA

THAI ENERGY STORAGE
TECHNOLOGY PUBLIC
COMPANY LIMITED, 387
MOO 4, SUKHUMVIT
ROAD, PHRAEK SA SUB-
DISTRICT, MUEANG
SAMUT PRAKEN
DISTRICT , SAMUT
PRAKEN PROVINCE,
THAILANDA

08/2000

M 2001
02352

046892

PRACTIC ÎN
BUCĂTĂRIE

BURDA VERLAG
OSTEUROPA GmbH,
AM KESTENDAMM

1, OFFENBURG,
77652, GERMANIA

CITY PUBLISHING SRL,
STR, DRUMEȚULUI,

NR. 54, CAM. C2,
PARTER, SECTORUL 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CITY PUBLISHING SRL,
STR, DRUMEȚULUI,
NR. 54, CAM. C2,
PARTER, SECTORUL 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2002

M 2003
04655

057071

PENDAFLEX LSC Communications
US, LLC, 191 N. WACKER

TOPS Products LLC (a
Delaware Limited Liability
Company, 4101 WINFIELD
ROAD, WARRENVILLE,
IL 60555, USA, 60555,
ILLINOIS, STATELE UNITE
ALE AMERICII

03/2004

M 2003
05592

057641

REACH DUAL
EFFECT

Johnson & Johnson,
ONE JOHNSON &

JOHNSON PLAZA,, NEW
BRUNSWICK, NEW

JERSEY, 08933-7001,
NEW JERSEY, STATELE

UNITE ALE AMERICII

LG HOUSEHOLD &
HEALTH CARE LTD.,
58, SAEMUNAN-RO,
JONGNO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

04/2004

DRIVE, CHICAGO,
ILLINOIS 60606, USA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2004
03806A

060805A

LA GRANDE
FAMIGLIA

HAME ROMÂNIA
SRL, STR. VASILE

ALECSANDRI
NR. 81, JUDEŢUL
OLT, MUNICIPIUL

CARACAL, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA , STR.
COPILULUI NR.14-18,
ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

01/2014

M 2005
01089

067011

AGROFEED HAIFA CHEMICALS LTD,
P.O.BOX 10809, HAIFA

BAY, 26120, ISRAEL

HAIFA NEGEV
TECHNOLOGIES LTD.,
MATAM 30, HAIFA, ISRAEL

10/2005

M 2007
10271

090526

EL COMANDANTE SC GED CAPITAL
MANAGEMENT SRL,

STR. BAHLUIULUI NR.
30, CAM.2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

DANIEL-GREGORY
EMANOIL, STR. SG.
MAJ. CARA ANGHEL,
NR. 10, BL. C5, SC. 1,
ET. 6, AP. 28, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

04/2008

M 2010
01487

111499

DIPLOMATICO BARBERTON-
CONSULTORES E

SERVICOS, LDA., ZONA
FRANCA DE MADEIRA
AVENIDA DO INFANTE

NO. 50 P FUNCHAL,
MADEIRA, PORTUGALIA

DIPLOMATICO
BRANDING, UNIPESSOAL
LDA., RUA DO
ESMERALDO, N.º 47,
3.º ANDAR, 9000-051
FUNCHAL (MADEIRA),
PORTUGALIA

12/2010

M 2010
03914

110835

GROMIX SC HANBA INVEST ART
SRL, STR. ȘCOLII, NR.

40A, SC. 3, ET. 5, AP. 84,
CAM. 1, VOLUNTARI, JUD.
ILFOV, ILFOV, ROMANIA

SC TRENDY SANITARY
WARE SRL , STR.
ŞCOLII NR. 40A, SC. 3,
ET. 5, AP.84, CAMERA
2, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

11/2010

M 2010
03915

110836

HB Hanba SC HANBA INVEST ART
SRL, STR. ȘCOLII, NR.

40A, SC. 3, ET. 5, AP. 84,
CAM. 1, VOLUNTARI, JUD.
ILFOV, ILFOV, ROMANIA

SC TRENDY SANITARY
WARE SRL , STR.
ŞCOLII NR. 40A, SC. 3,
ET. 5, AP.84, CAMERA
2, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

11/2010

M 2011
03042

127451

zelmer de incredere BSH Hausgeräte
GmbH, CARL-WERY-
STRASSE 34, 81739
MUNICH, GERMANIA

B&B TRENDS S.L.,
CALLE CATALUNYA 24,
POLIGONO INDUSTRIAL
CA N`OLLER, SANTA
PERPETUA DE MOGODA,
08130, SPANIA

01/2014

M 2011
03297

117660

DRK
PROFESSIONAL
POWER TOOLS

SC DA YIE IMPEX SRL,
ȘOS. MIHAI BRAVU NR.

64-88, BL. P7, SC. 4,
ET. 2, AP. 143, SECT. 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

DA YE COMERCIAL
S.R.L., STR. LIREI NR.
2, AP. 7, SECTORUL 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2012
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2011
04967

117581

IWOSTIN
LABORATORIUM
ROSACIN

SANOFI, 54 RUE
LA BOÉTIE, PARIS,

75008, FRANȚA

OMEGA PHARMA
INNOVATION &
DEVELOPMENT N.V.,
VENECOWEG 26,,
NAZARETH, 9810, BELGIA

05/2012

M 2011
05666

117773

NEW BODY BADULET CLAUDIA
INTREPRINDERE

INDIVIDUALA, STR.
SUCIDAVA NR. 3, BL.
P, SC. B, ET. 2, AP. 9,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700444, ROMANIA

NEW BODY S.R.L.,
STRADA ȚEPEȘ VODĂ
NR. 2, BL. V1, SC. A, ETAJ
2, AP. 4, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

05/2012

M 2011
05992

127456

101-102 SC BUDUREASCA
SRL, COMUNA GURA

VADULUI, NR. 472, JUD.
PRAHOVA, 107300,

PRAHOVA, ROMANIA

VIILE BUDUREASCA SRL,
NR. 472, JUD. PRAHOVA,
GURA VADULUI, 107300,
PRAHOVA, ROMANIA

01/2014

M 2012
02263

128476

LAS VEGAS 24h
JOCURI 24h

PORCHENTIA HOLDING
LIMITED, PRODROMOU
75, 1ST FLOOR, OFFICE

101, STROVOLOS,
NICOSIA, 2063, CIPRU

S.C. TECVIVO S.R.L.,
STR. CARPAȚILOR NR. 60,
BIROU 19, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

02/2014

M 2012
02264

128477

LAS VEGAS 24h
CAFFE 24h

PORCHENTIA HOLDING
LIMITED, PRODROMOU
75, 1ST FLOOR, OFFICE

101, STROVOLOS,
NICOSIA, 2063, CIPRU

S.C. TECVIVO S.R.L.,
STR. CARPAȚILOR NR. 60,
BIROU 19, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

02/2014

M 2012
08054

134238

CLEVER TAXI SC CLEVER TECH SRL,
STRADA BUZESTI,
NR.50-52, 11015, ,

BUCUREŞTI, ROMANIA

INTELLIGENT APPS
GMBH, NEUMUHLEN
19, , HAMBURG, 22763,
GERMANIA

01/2015

M 2014
01375

132119

THE COCA-COLA
COMPANY, ONE COCA-
COLA PLAZA, ATLANTA,

30313, STATELE
UNITE ALE AMERICII

COCA-COLA ROMANIA
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI, NR.1A,
BUCHAREST BUSINESS
PARK, IMOBIL A, ET.2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
013681, ROMANIA

09/2014

M 2014
02500

132483

SESTINA BACOŞ FLORIAN, STR.
DEDRADULUI NR. 60,

JUDEŢUL MUREŞ,
REGHIN, ROMANIA

JACON TEX S.R.L.,
STR. GARII NR. 78, JUD.
MUREŞ, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

10/2014

M 2014
07458

136598

VILA Călimănel SC COS-RAM SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU

NR. 22, JUDEŢUL
SUCEAVA, VATRA

DORNEI, ROMANIA

SC BANDRIS SRL, STR.
ION CREANGA, NR.21D, ,
BORŞA, MARAMUREȘ,
ROMANIA

05/2015
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M 2014
07889

145346

SENZART SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.

VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

10/2016

M 2015
05669

140756

Săptămâna
Financiară

SĂPTĂMÂNA
FINANCIARĂ ONLINE
S.R.L., STR. LIPSCANI,

NR.79, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

GHEORGHE GAVRILOFF,
BD-UL SCHITU
MĂGUREANU, NR.27-33,
BL.DIHAM, SC.A, ETJ.4,
AP.20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2016

M 2015
05956

144385

EU SUNT 12 SC MARKING OF
PROMOTION SRL,

STR. MICHAEL WEISS
NR. 20, ET. 1, AP. 12A,

JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

BERGENBIER S.A, ȘOS.
BUCUREȘTI NORD, NR.
10, CLĂDIREA O1, ET.
5, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

09/2016

M 2015
07779

142187

Q-holiday SC Q HOLIDAY
SOLUTIONS SA, STR.
HORIA MACELARIU

NR. 59, ET. 9, AP.
902, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

BRANDS MANAGEMENT
CONSULTING S.R.L.,
STR. HORIA MACELARIU
NR. 59, PARTER, AP. 01,
CAM. 18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

04/2016

M 2016
02432

144443

FIM Caravans FELIX - CRISTIAN
ISTRATE, BLD.

MĂRĂȘEȘTI NR. 2B,
BL. D, SC. 1, ET. 5,
AP. 8-9, SECTOR 4,

BUCUREȘTI, ROMANIA

FIM GROUP LLC, 848
BRICKELL AVE STE
1215, MIAMI, FL 33131,
FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

09/2016

M 2016
07576

148186

DIPLOMATICO
RON ANTIGUO
RESERVA
EXCLUSIVA

BARBERTON
CONSULTORES E

SERVICOS LDA., ZONA
FRANCA DE MADEIRA
RUA DO ESMERALDO,
47, PISO 3, FUNCHAL-

MADEIRA, PORTUGALIA

DIPLOMATICO
BRANDING, UNIPESSOAL
LDA., RUA DO
ESMERALDO, N.º 47,
3.º ANDAR, 9000-051
FUNCHAL (MADEIRA),
PORTUGALIA

05/2017

M 2017
03032

151162

PICCOLINO YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,
NR.48, BL.G2, SC.2, ET.8,

AP.78, GALATI, RO, .

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

10/2017
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M 2017
04694

152361

LOLLIBONI YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,
NR.48, BL.G2, SC.2, ET.8,

AP.78, GALATI, RO, .

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

01/2018

M 2018
04710

158688

TANTI NANA SC PASSAGE FOOD
SRL, STR. TULUC NR.
1, HALA 74, BIROU 1,

COM. VÂNĂTORI, JUD.
GALAŢI, SAT COSTI,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

01/2019

M 2018
05075

160504

LAS VEGAS 24H
Games 24H

POCHENTIA HOLDING
LIMITED, PRODROMOU

75, ET. 1, BIROU 101,
STROVOLOS, 2063,

NICOSIA, CIPRU

S.C. TECVIVO S.R.L.,
STR. CARPAȚILOR NR. 60,
BIROU 19, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

04/2019

M 2018
05076

160503

LAS VEGAS 24H
Games 24H

POCHENTIA HOLDING
LIMITED, PRODROMOU

75, ET. 1, BIROU 101,
STROVOLOS, 2063,

NICOSIA, CIPRU

S.C. TECVIVO S.R.L.,
STR. CARPAȚILOR NR. 60,
BIROU 19, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

04/2019

M 2018
05172

159185

FIXODERM P.M. INNOVATION
LABORATORIES LTD,
STRADA: VYRONOS,
NUMAR: 36, NICOSIA
TOWER CENTER, 8TH

FLOOR, NICOSIA,
CY-1096, CIPRU

PLATINUM BUSINESS
CONSULTING S.R.L., STR.
FLUIERULUI, NR.21B,
PARTER, AP.1, CAMERA 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021432, ROMANIA

02/2019

M 2018
05173

159184

FIXO DERM P.M. INNOVATION
LABORATORIES LTD,
STRADA: VYRONOS,
NUMAR: 36, NICOSIA
TOWER CENTER, 8TH

FLOOR, NICOSIA,
CY-1096, CIPRU

PLATINUM BUSINESS
CONSULTING S.R.L., STR.
FLUIERULUI, NR.21B,
PARTER, AP.1, CAMERA 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021432, ROMANIA

02/2019

M 2018
05174

159187

PROVENE P.M. INNOVATION
LABORATORIES LTD,
STRADA: VYRONOS,
NUMAR: 36, NICOSIA
TOWER CENTER, 8TH

FLOOR, NICOSIA,
CY-1096, CIPRU

PLATINUM BUSINESS
CONSULTING S.R.L., STR.
FLUIERULUI, NR.21B,
PARTER, AP.1, CAMERA 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021432, ROMANIA

02/2019



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2067

Nr.
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Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2018
05175

159186

PRO VENE P.M. INNOVATION
LABORATORIES LTD,
STRADA: VYRONOS,
NUMAR: 36, NICOSIA
TOWER CENTER, 8TH

FLOOR, NICOSIA,
CY-1096, CIPRU

PLATINUM BUSINESS
CONSULTING S.R.L., STR.
FLUIERULUI, NR.21B,
PARTER, AP.1, CAMERA 2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021432, ROMANIA

02/2019

M 2018
05779

159490

CELESTE SC PASSAGE FOOD
SRL, STR. TULUC NR.
1, HALA 74, BIROU 1,
SAT COSTI, JUDEŢUL

GALAŢI, COMUNA
VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

03/2019

M 2018
07086

164393

CACTUS GARDEN SOPHIE MARTINELLI,
19 RUE JEAN JAURÉS,,

ROMAINVILLE,
93230, FRANȚA

LOUIS VUITTON
MALLETIER, 2 RUE DU
PONT NEUF, 75001 PARIS,
FRANȚA

12/2019

M 2019
01186

162367

ZenLuft OVIDIU PLUGARIU, STR.
M. KOGALNICEANU
NR. 40, SC. A, ET.

3, AP. 13, JUD.
BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

TRĂIAN - OVIDIU
SAUCIUC, DRUMUL
TĂTARILOR NR. 63B,
JUDEȚUL BOTOȘANI,
MUNICIPIUL BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

08/2019

M 2019
01319

MINOS Gustul de
altădată

SC MINOS SUPPLIES
SRL, BULEVARDUL

BASARABIA NR.
250, SECTOR 3,

PAVILION CENTRAL,
CAMERA 16, ETAJ 3,

BUCUREȘTI, ROMANIA

AXIVEN DISTRIBUTION
S.R.L., CALEA
BUCUREŞTILOR
NR. 305A4, TARLA
6, PARCELA 57, LOT
NR.4, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

M 2019
05156

165068

KronDent CODRUTA ELENA
CIURESCU, STR.

CIBINULUI NR. 31A,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,

BRAȘOV, ROMANIA

KRONDENT S.A., STR.
CASTELULUI NR. 108,
AP.1 , BRAŞOV , 500014 ,
BRAȘOV, ROMANIA

01/2020

M 2020
02081

169864

Hygienex Plus SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.

VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

10/2020
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M 2020
02165

169825

HYGENIUS GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
NR. 68, BIROUL 2, SAT
COSTI, JUD. GALATI,
COMUNA VÂNĂTORI,

GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

10/2020

M 2020
02669

Transylvanian Tulips
Fest

MARGARETA ASLAN,
STR. AUREL VLAICU

NR. 27, SC. I, ET.1, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ

NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

ASOCIAȚIA TURKISH
MULTICULTURAL
BUSSINES CONSORTIUM,
STR. AUREL VLAICU NR.
27, AP. 2, JUD. CLUJ,
MUN. CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

M 2020
03971

171159

PUFILINO SC PASSAGE FOOD
SRL, STR. TULUC NR.
1, HALA 74, BIROU 1,
SAT COSTI, JUDEŢUL

GALAŢI, COMUNA
VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

01/2021

M 2020
04189

171981

DISINFECTX SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.

VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

03/2021

M 2020
04191

170855

MAXICLEAN SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.

VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

12/2020

M 2020
04192

170857

DEZIMAX SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.

VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

12/2020

M 2020
04193

170854

MAXISEPT SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.

VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

12/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2069

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2020
04195

170856

Hygienium 88 SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.

VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

12/2020

M 2020
04196

170853

Hygienium 77 SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.

VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

12/2020

M 2020
04368

171096

Hygea GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
NR. 68, BIROUL 2, SAT
COSTI, JUD. GALATI,
COMUNA VÂNĂTORI,

GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

01/2021

M 2020
04370

171094

Hygienium stă în
mâinile tale, decide
curat!

SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA, STR.

TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM.

VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326,
GALAȚI, ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

01/2021

M 2020
04642

171565

SOFMAR
CORPORATE

RAMONA-IOANA
BISOCEANU, P-ȚA

ȘCOLII NR. 3A, JUDEŢ
BRAŞOV, RÎŞNOV,

BRAȘOV, ROMANIA

SOFMAR CORPORATE
S.R.L., PIAȚA ȘCOLII, NR.
3A, JUDEȚ BRAȘOV, LOC.
RÂȘNOV, ROMANIA

02/2021

M 2021
01097

BECIUL
SIHASTRULUI

CRISTIAN-MIHAI
DOROFTEI, STR.

ALEXANDRU PAPIU
ILARIAN, NR. 4, BL.
43, SC. 5, ET. 2, AP.

142, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VINIA TRAIAN GROUP
SRL, BULEVARDUL
EROILOR, NR.118, BLOC
A, SCARA 2, APT.47,
ET.2, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2021
01437

NAPOLETTA ALIN-CONSTANTIN
ANGHEL, STR. CAP. ILINA
NR. 6, BL.14, SC. 2, ET.4,

AP.77, SECTORUL 5,
BUCURESTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.

MĂRGEANULUI NR.
22, BL. M35, SC. 1, ET.
2, AP. 11, SECTOR 5 ,

BUCUREŞTI, ROMANIA

IONEL ANGHEL , STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.14,
SC.2, ET.4, AP.77,
SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA



MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI
DE DREPTURI - FUZIUNI
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

005624
006995

COPPERWELD COPPERWELD HOLDING
COMPANY, FOUR

GATEWAY CENTER,
SUITE 2105, PITSBURG,

15222-1211, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Atlas ABC Corporation,
1855 EAST 122ND
STREET, 60633,
CHICAGO, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

09/1994

021996
017427

MENTOR
GRAPHICS

MENTOR GRAPHICS
CORPORATION, 8005

S.W. BOECKMAN,,
WILSONVILLE,

97070-777 OREGON,
OREGON, STATELE
UNITE ALE AMERICII

SIEMENS INDUSTRIE
SOFTWARE INC, 5800
GRANITE PARKWAY,
SUITE 600, 75024 PLANO,
TEXAS, TEXAS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

02/1994

M 2001
02489

048717

BRC GAS
EQUIPMENT

M T M SRL, 12062
CHERASCO (CUNEO),

VIA LA MORRA, 1, ITALIA

WESTPORT FUEL
SYSTEMS ITALIA S.R.L.,
VIA LA MORRA 1, ,
CHERASCO, 12062, ITALIA

04/2002

M 2009
04977

105126

ECOFARMACIA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL,

STR.PICTOR ROSENTHAL
NR.14, ET.2, AP.3,

CAM.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA , STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14, ET.2,
AP.3, CAM.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

12/2009

M 2010
02341

109020

ECONOMIE LA
FARMACIE

SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL,

STR.PICTOR ROSENTHAL
NR.14, ET.2, AP.3,

CAM.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA , STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14, ET.2,
AP.3, CAM.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

09/2010

M 2010
08822

114605

ECOFARMACIA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
PICTOR ROSENTHAL,

NR. 14, CAM. 1, ET.
2, AP. 3, SECTOR 1,

BUCUREȘTI, ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA , STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14, ET.2,
AP.3, CAM.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

07/2011

M 2011
05158

118592

ECOPHARMA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL,

STR.PICTOR ROSENTHAL
NR.14, ET.2, AP.3,

CAM.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA , STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14, ET.2,
AP.3, CAM.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

07/2012

M 2013
00290

140247

INTERPHARMA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL,

STR.PICTOR ROSENTHAL
NR.14, ET.2, AP.3,

CAM.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA , STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14, ET.2,
AP.3, CAM.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

02/2016
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2013
00292

125756

4PHARMA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
PICTOR ROSENTHAL,

NR.14, CAMERA 1,
ETJ.2, AP.3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA , STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14, ET.2,
AP.3, CAM.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

09/2013

M 2013
01615

127887

eco pharma SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL,

STR.PICTOR ROSENTHAL
NR.14, ET.2, AP.3,

CAM.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA , STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14, ET.2,
AP.3, CAM.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

01/2014

M 2013
01835

134179

TOPPHARMA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
PICTOR ROSENTHAL,

NR.14, ETJ.2 AP.3,
CAM. 2, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA , STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14, ET.2,
AP.3, CAM.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

01/2015

M 2013
02836

127049

HOME-PHARMA SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
PICTOR ROSENTHAL,

NR.14, ETJ.2 AP.3,
CAM. 1, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA , STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14, ET.2,
AP.3, CAM.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

11/2013

M 2014
04849

134477

Bucătaru' SC HAME ROMÂNIA
SRL, STR. VASILE
ALECSANDRI NR.
81, JUDETUL OLT,

CARACAL, OLT, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA , STR.
COPILULUI NR.14-18,
ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

01/2015

M 2016
01261

143571

Hamé Select SC HAME ROMÂNIA
SRL, STR. VASILE
ALECSANDRI NR.
81, JUDETUL OLT,

CARACAL, OLT, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA , STR.
COPILULUI NR.14-18,
ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

07/2016

M 2018
05557

160619

ECO FARMACIA O
farmacie pe sufletul
tău!

SC ECOFARMACIA
NETWORK SRL, STR.
PICTOR ROSENTHAL,

NR. 14, CAM. 1, ET.
2, AP. 3, SECTOR 1,

BUCUREȘTI, ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA , STR.PICTOR
ROSENTHAL NR.14, ET.2,
AP.3, CAM.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

04/2019

M 2018
08122

173384

LA GRANDE
FAMIGLIA DIN 2004

HAME ROMANIA
SRL, STR. VASILE
ALECSANDRI NR.
81, JUDEŢ OLT,

CARACAL, OLT, ROMANIA

SC ORKLA FOODS
ROMANIA SA , STR.
COPILULUI NR.14-18,
ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

07/2021



MODIFICĂRI ȘI TRANSMITERI
DE DREPTURI - LICENȚE
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Licențe înscrise în Registrul Național al Mărcilor

Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

M 2011 00011/
124479

CONIL ADELA MIHAELA
CARAGHEORGHE , STR.

SMÂRDAN, NR. 17, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

CONIL KIDS CLUB S.R.L., STR.
DR. VICTOR POLONI, NR. 14,
DEMISOL, CAMERELE 1 ȘI 2,
SECTORUL 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

05/02/2021-

04/02/2026

Neexclusivă

M 2011 00011/
124479

SMÂRDAN, NR. 17, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

Centrul de Meditații ”CONIL”
S.R.L., STRADA SMÂRDAN NR.
17, MANSARDA, CAMERA 2,
JUDEȚ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

05/02/2021-

04/02/2026

Neexclusivă

M 2020 05167/
172567

VD VERY
DREAM

AUREL BUZATU, STR.
LUCEAFĂRULUI NR. 11,

BL. F2, SC. C, ET. 1, AP. 7,
JUD. CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,

CĂLĂRAȘI, ROMANIA

METASHOP TEAM S.R.L., STR.
ȘOSEAUA VIILOR, NR. 55, AP.
1M, MANSARDĂ, JUDEȚ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

Neexclusivă

M 2013 08493/
130328

TEATRELLI SC TWINS CAFE SRL , STR.
GLODENI NR. 1-3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

CREART-CENTRUL DE
CREAŢIE, ARTĂ ŞI TRADIŢIE AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI , STR.
PIAŢA ALEXANDRU LAHOVARI
NR. 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

27/07/2020-

27/07/2021

Neexclusivă

CONIL ADELA MIHAELA
CARAGHEORGHE , STR.

Felul licenței

      Referitor la marca înregistată AUCHAN SUPERMAGAZIN, nr. înregistrare 154191, titular AUCHAN HOLDING, cu sediul în 40 Avenue de Flandre, 59170, CROIX,
 FRANȚA. 
     Licenţiatul  AUCHAN RETAIL  INTERNATIONAL,  cu  sediul  în  Rue  Marechal  de  Lattre  de  Tassigny,  59170  Croix,  FRANȚA acordă  o  sublicenţă  neexclusivă  către 
AUCHAN ROMANIA S.A., cu sediul în Str. Braşov nr. 25, Sector 6, Etaj 4, camera 1, Bucureşti, ROMÂNIA.
     Această  sublicenţă  conferă  sub-licenţiatului  dreptul  de  a  folosi  marca  pe  întreg  teritoriul  României  pentru  toate  produsele  şi  serviciile  pentru  care  marca  este 
înregistrată.
    Această sublicenţă produce efecte de la data de 01.01.2017 până la data de 01.01.2027 sau până când prin voinţa părţilor încetează contractul de licenţă.

20/07/2021
până când 
prin voinţa 
părţilor 
încetează 
contractul

      Referitor la marca înregistată STARE DE BINE AUCHAN, nr. înregistrare 156157, titular AUCHAN HOLDING, cu sediul în 40 Avenue de Flandre, 59170, CROIX,
 FRANȚA. 
     Licenţiatul  AUCHAN RETAIL  INTERNATIONAL,  cu  sediul  în  Rue  Marechal  de  Lattre  de  Tassigny,  59170  Croix,  FRANȚA acordă  o  sublicenţă  neexclusivă  către 
AUCHAN ROMANIA S.A., cu sediul în Str. Braşov nr. 25, Sector 6, Etaj 4, camera 1, Bucureşti, ROMÂNIA.
     Această sublicenţă conferă sub-licenţiatului dreptul de a folosi marca pe întreg teritoriul României pentru toate serviciile pentru care marca este înregistrată.
    Această sublicenţă produce efecte de la data de 01.01.2017 până la data de 01.01.2027 sau până când prin voinţa părţilor încetează contractul de licenţă.



LISTA MĂRCILOR (TM)
IPOTECA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL 
AL MĂRCILOR
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

069049 M 2005 04116/
11/04/2005

068661 M 2005 05120/
27/04/2005

156626 M 2018 02161/
29/03/2018

130250 M 2013 08041/
07/11/2013

130251 M 2013 08040/
07/11/2013

154301 M 2016 03482/
16/05/2016

159992 M 2018 06668/
10/10/2018

Numărul cererii

S.C. UNICREDIT BANK S.A., BDUL.EXPOZIŢIEI NR. 1F, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,012101, ROMANIA

S.C. UNICREDIT BANK S.A., BDUL.EXPOZIŢIEI NR. 1F, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,012101, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI,
 ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI,
 ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI,
 ROMANIA



LISTA MĂRCILOR (TM)
SECHESTRU ÎN REGISTRUL NAȚIONAL 
ALMĂRCILOR
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SECHESTRU ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Decizie

M 2018 04827/
23/07/2018

157981 M 2018 03896/
12/06/2018

Numărul cererii

 OSIM face menţiune în Registrul Mărcilor de indisponibilizarea 
mărcii.

 OSIM face menţiune în Registrul Mărcilor de indisponibilizarea 
mărcii.



Se publică în ordine următoarele date: numărul mărcii reînnoite, data
expirării reînnoirii, numărul claselor de produse şi/sau servicii pentru care
a fost reînnoită marca, conform clasificării de la Nisa, denumirea titularului
şi mandatarul.

Pentru mărcile publicate mai jos, se vor elibera certificate de reînnoire
pentru  o  perioadă  de  10  ani  (conform  art.  33,  din  Legea  nr.  84/1998, 
republicată).

6. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

106199(R) 19/11/2029 9, 16,
35, 41,
42

ASOCIATIA MEDIA DOR

118585(R) 30/05/2031 25, 41 FUNDATIA TANDARICA ACTA MARQUE - AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

142254(R) 26/07/2031 1, 2,
19, 35,
37, 40

SC CONECO ROMANIA SRL

116805(R) 25/07/2031 18, 25,
35

SC POP CORN PRODUCTIE
SRL

018820(3R) 02/04/2031 31 FRUIT SHIPPERS LIMITED S.C.P.I MILCEV BURBEA

141060(R) 20/04/2031 5, 29 HASCO TM SPOLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA Sp. k.

CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

106536(R) 12/10/2029 10 SC NOVEI COM SRL CIPI ALECU BOGDAN

118173(R) 06/10/2031 9, 42 SC BITDEFENDER SRL SIMON & BACIU - CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

047044(2R) 29/05/2031 35 PRO DATA INTERNATIONAL
SRL

117476(R) 20/04/2031 5, 29 HASCO TM SPOLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA Sp. k.

CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

099443(R) 21/11/2028 5 SC FITERMAN PHARMA SRL

119839(R) 15/11/2031 2, 6,
11, 17,
19, 20,
27

IONEL SANDU ALACARTE IP SRL

046022(2R) 27/11/2030 1 ARKEMA INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

117474(R) 17/05/2031 5, 30 HASCO TM SPOLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA Sp. k.

CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

119563(R) 21/03/2031 5, 29 GNC HOLDINGS, LLC ROMINVENT S.A.

119558(R) 21/03/2031 5 GNC HOLDINGS, LLC ROMINVENT S.A.

116222(R) 14/06/2031 4, 35,
43

SC OZANA SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

118903(R) 22/12/2031 16, 39 SC INDRA IMPORT EXPORT
SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

118322(R) 14/06/2031 29 TRUMF INTERNATIONAL SRO CABINET M OPROIU SRL

116789(R) 25/07/2031 30, 31,
35

SC PANICOM SRL

119521(R) 19/12/2031 19, 20 SC SMARTRADE
INTERNATIONAL SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

118027(R) 28/10/2031 5 SC ZDROVIT ROMANIA SRL SC NOMENIUS SRL

119561(R) 21/03/2031 35 GNC HOLDINGS, LLC ROMINVENT S.A.

119559(R) 21/03/2031 5 GNC HOLDINGS, LLC ROMINVENT S.A.

116312(R) 31/05/2031 30 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

116301(R) 31/05/2031 30 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

116305(R) 31/05/2031 30 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

116313(R) 31/05/2031 30 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

117333(R) 23/05/2031 29, 30 BUCURIA SA IRARDI CONSULTING SRL

117133(R) 16/08/2031 31 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

119267(R) 28/10/2031 31 S.C. LUC 'S IMPEX S.R.L.

127551(R) 24/05/2031 3, 4 SC IVASCO SRL SC INTELECT SRL

115706(R) 16/05/2031 29, 30,
31

SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

115705(R) 13/05/2031 3, 16 SC PROFI ROM FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

048412(2R) 31/05/2031 11, 21 TIGER CORPORATION DENNEMEYER &
ASSOCIATES SRL

047444(2R) 28/05/2031 3, 35,
42, 43,
44, 45

LA MER TECHNOLOGY INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

048514(2R) 28/05/2031 3, 35,
42, 43,
44, 45

LA MER TECHNOLOGY INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

127552(R) 26/05/2031 35 SC IVASCO SRL SC INTELECT SRL
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048015(2R) 11/06/2031 32, 35 BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

124591(R) 17/08/2031 38, 39,
45

SC GSG SECURITY PRIM SRL

046672(2R) 11/06/2031 32, 33,
35

BELLES MARKS LTD AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA SRL

116980(R) 06/07/2031 45 SCPA COBUZ SI ASOCIATII

122483(R) 16/05/2031 5, 35 SC WALMARK ROMANIA SRL SC COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
SRL

145289(R) 08/09/2031 5 SC ZDROVIT ROMANIA SRL SC NOMENIUS SRL

095005(2R) 13/05/2028 11 S.C. CHIMSPORT S.A.

095501(R) 02/06/2028 11 SC CHIMSPORT SA

095683(2R) 14/05/2028 11 SC CHIMSPORT SA

095502(R) 02/06/2028 11 SC CHIMSPORT SA

116895(R) 20/04/2031 5, 29 HASCO TM SPOLKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA Sp. k.

CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

122261(R) 20/05/2031 16, 41 SC NOMINA GROUP EXPERT
SRL

122260(R) 20/05/2031 16, 41 SC NOMINA GROUP EXPERT
SRL

048069(2R) 10/10/2031 5 ACTELION
PHARMACEUTICALS LTD.

ROMINVENT S.A.

120027(R) 08/11/2031 10 JOHNSON & JOHNSON
SURGICAL VISION, INC.

ROMINVENT S.A.

117002(R) 26/05/2031 9, 11,
42

VAILLANT GMBH ROMINVENT S.A.

117255(R) 30/05/2031 6, 11 SC EBAL COM SRL CABINET M OPROIU SRL

091764(2R) 30/05/2031 11 ELCOTHERM AG CABINET DOINA TULUCA

159622(R) 09/06/2031 9, 28 Apple Inc. CABINET M OPROIU SRL

022046(3R) 05/06/2031 32 COTT BEVERAGES LLC ROMINVENT S.A.

117653(R) 30/05/2031 36 C.V. STARR & CO., INC. RATZA & RATZA SRL

116175(R) 17/05/2031 31, 35,
39, 40

HRIMIUC LIVIU
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118720(R) 13/10/2031 43, 44 SC SERBAN SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

116174(R) 17/05/2031 31, 35,
39, 40

HRIMIUC LIVIU

116404(R) 16/05/2031 29 SC DELACO DISTRIBUTION
SA

MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.

115155(R) 18/02/2031 9, 36,
38, 42

SC GERMAN ROMANIAN
ASSURANCE SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

117482(R) 27/07/2031 45 INTERVENTION GUARD
SERVICE SRL

115156(R) 18/02/2031 9, 36,
38, 42

SC GERMAN ROMANIAN
ASSURANCE SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

046485(2R) 24/05/2031 9, 37,
42

SC NEXTRA SRL

117459(R) 20/07/2031 38 CRISTIAN ŞERBAN BELENEŞ SC INTELECT SRL

110355(R) 19/03/2030 3 SC CORONA 94 PROD SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

117418(R) 21/07/2031 30, 35 SC UNICARM SRL

116998(R) 14/06/2031 12, 35,
37

SC ALIAT AUTO SRL PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

122152(R) 02/06/2031 16, 35,
38, 41,
42

SC PRO TV S.R.L. SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

117740(R) 09/06/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42

SC PRO TV S.R.L. SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

002535(4R) 08/06/2031 1, 4,
29, 31

SC ARGUS SA

119854(R) 04/01/2032 31 SC NOVA FOOD
DISTRIBUTION SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.
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133949(R) 21/12/2031 29 SC SALBAC SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

118732(R) 19/10/2031 6, 8,
35, 39,
40, 42

SC FORJA NEPTUN SRL ROVALCONS SRL AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA - IOACARA
VALENTIN

124359(R) 18/08/2031 6, 37,
38, 39,
41, 45

SC GRIPHON INTELLIGENCE
SECURITY SRL
SC GRIPHON SRL

117448(R) 18/08/2031 42 SC EUROPA COMUNICATII
SRL
SC EUROPA SOFTWARE SRL

116736(R) 26/05/2031 16, 35,
38, 41,
42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT S.R.L.

046482(2R) 01/06/2031 18, 25 NATIONAL GEOGRAPHIC
SOCIETY

CABINET M OPROIU SRL

117739(R) 09/06/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42

SC PRO TV S.R.L. SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

116490(R) 22/06/2031 30, 35 SC OLTINA IMPEX PROD COM
SRL

BRAND LEADER S.R.L.

116618(R) 27/06/2031 35, 42,
45

SC HESTIA PROTECTION SRL SC NOMENIUS SRL

119578(R) 17/06/2031 3 SANO BRUNOS
ENTERPRISES LTD

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

048798(2R) 19/07/2031 1, 3, 5,
32

TEVA CZECH INDUSTRIES
S.R.O.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

119018(R) 17/06/2031 3 SANO BRUNOS
ENTERPRISES LTD

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

119579(R) 17/06/2031 3 SANO BRUNOS
ENTERPRISES LTD

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

119580(R) 17/06/2031 3 SANO BRUNOS
ENTERPRISES LTD

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

119017(R) 17/06/2031 3 SANO BRUNOS
ENTERPRISES LTD

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.
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048951(2R) 09/10/2031 5, 30,
35, 43

SC DOBROGEA GRUP SA Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
"Legal2M"

048240(2R) 20/04/2031 35, 38,
41, 42,
43, 44

SC PRO TV S.R.L. SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

119658(R) 06/06/2031 3 SANO BRUNOS
ENTERPRISES LTD

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

119560(R) 21/03/2031 5 GNC HOLDINGS, LLC ROMINVENT S.A.

118521(R) 06/05/2031 44 ESTETIC DYN CLINIC SRL SC INTELECT SRL

111290(R) 07/06/2030 1, 2,
17, 19

S.C. "POLICOLOR" S.A.

116470(R) 09/05/2031 42 SC GREENSOFT SRL

046479(2R) 01/06/2031 2 SC POLICOLOR SA

119612(R) 26/05/2031 16, 35,
38, 41,
42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

119613(R) 30/05/2031 36 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

RODALL S.R.L.

117920(R) 30/05/2031 2, 17 CORNEL CIOCIANU BRAND LEADER S.R.L.

117498(R) 01/06/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
"ENESCU GABRIELA"

047313(2R) 11/07/2031 9, 16,
35, 41,
42

G.G. Properties, Ltd. CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

117505(R) 01/06/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
"ENESCU GABRIELA"

141294(R) 12/05/2031 29, 31,
43

SC AVICARVIL SRL CABINET DOINA TULUCA

117497(R) 01/06/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
"ENESCU GABRIELA"

117500(R) 01/06/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42,
44

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
"ENESCU GABRIELA"
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117499(R) 01/06/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
"ENESCU GABRIELA"

116853(R) 05/05/2031 35 SC NATEX INT SRL APPELLO BRANDS SRL

117443(R) 09/09/2031 35, 44 SC MEDLIFE SA SC CABINET ANI FUCIU SRL

169884(R) 20/04/2031 37 OMCRO SRL SC INTELECT SRL

117746(R) 09/06/2031 16, 35,
38, 41,
42

SC PRO TV S.R.L. SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

118733(R) 19/10/2031 6, 8,
35, 39,
40, 42

SC FORJA NEPTUN SRL ROVALCONS SRL

117496(R) 01/06/2031 1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,
20, 21,
22, 23,
24, 25,
26, 27,
28, 29,
30, 31,
32, 33,
34, 35,
36, 37,
38, 39,
40, 41,
42, 43,
44, 45

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
"ENESCU GABRIELA"

120305(R) 15/06/2031 32 SC AQUA TRADITIO SRL

117839(R) 17/11/2031 35, 39,
42

SC AGAN TRUST SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

116065(R) 20/04/2031 33 SC DOMENIILE BOIERU SRL ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ

115774(R) 20/04/2031 37, 42,
44

NICOLAE-DANIEL POPESCU MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL
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116317(R) 03/05/2031 33, 35 SC ROVIT SA CABINET N.D. GAVRIL SRL

133154(R) 27/05/2031 3, 4,
11, 21,
29, 30,
31, 32,
35

SC SOLARIS PLANT SRL SC RODALL SRL

048909(2R) 04/06/2031 16, 35,
39

VÎRCOLACU CĂLIN-BOGDAN

049174(2R) 18/06/2031 29, 30,
31

SC SENIC COM SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

163191(R) 21/06/2031 29, 30 SC SITEMANI SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

125946(R) 04/05/2031 35, 41 BRATU VIOREL RODALL S.R.L.

120025(R) 27/09/2031 5, 30 MARIAN PETCU COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

124727(R) 30/05/2031 41 FEDERATIA ROMANA DE
KARTING

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN
PETRINA

120024(R) 27/09/2031 5 MARIAN PETCU COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

021130(3R) 05/06/2031 32 COTT BEVERAGES LLC ROMINVENT S.A.

045306(2R) 11/01/2031 6, 12 SC UNIX AUTO SRL MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL

017896(3R) 08/05/2031 30 BR IP HOLDER LLC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

072689(2R) 07/05/2031 31, 32,
33, 35,
39, 42,
43, 44,
45

CLAUDIU NECŞULESCU SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

046557(2R) 10/05/2031 42 ELECTRIC PRODUCTS
CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY - OICPE
- SRL

046676(2R) 17/05/2031 30 BAKLAVACI GULLUOGLU
GIDA SANAYI VE DIŞ TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

046576(2R) 05/06/2031 28 SHIMANO INC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

117105(R) 05/07/2031 3 SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL
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116600(R) 09/06/2031 45 LUCIAN-HORIA GHEORGHIŢĂ

115861(R) 04/04/2031 36, 37,
39, 41,
43

SC DECENT REAL ESTATE
SRL

APPELLO BRANDS SRL

046628(2R) 09/05/2031 35, 39 VÎRCOLACU CĂLIN-BOGDAN CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI

050137(2R) 01/08/2031 29, 30,
35

SC STAR FOODS EM SRL PETOSEVIC S.R.L.

047490(2R) 20/07/2031 5 BRISTOL - MYERS SQUIBB
COMPANY

ROMINVENT S.A.

048086(2R) 01/08/2031 1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,
20, 21,
22, 23,
24, 25,
26, 27,
28, 29,
30, 31,
32, 33,
35, 36,
37, 38,
39, 40,
41, 42,
43, 44

SC BEGA TURISM SA ALAN LILIANA - Consilier în
proprietate industrială

053246(2R) 26/10/2031 5 MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG
SA

ROMINVENT S.A.

051122(2R) 26/10/2031 5 MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG
SA

ROMINVENT S.A.

048329(2R) 11/06/2031 33, 35 BELLES MARKS LTD AGENȚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ APIA SRL

046648(2R) 11/06/2031 32, 35,
39

SC INTERMARK SRL

046769(2R) 28/05/2031 35, 41 SC INTERMARK SRL

046163(2R) 03/05/2031 41, 43 SC INTERMARK SRL
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132802(R) 19/08/2031 24, 25,
35, 39

SC LOGITRADE SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

118371(R) 14/06/2031 36 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

SC RODALL SRL

118370(R) 14/06/2031 36 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

SC RODALL SRL

019080(3R) 15/07/2031 31 SOLAE, LLC. PETOSEVIC SRL

012227(4R) 28/07/2031 1, 7, 9,
16

RICOH COMPANY LIMITED
(KABUSHIKI KAISHA RICOH)

ROMINVENT S.A.

169424(R) 26/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169425(R) 26/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

000453(6R) 09/06/2031 7, 12 ROLLS-ROYCE PLC ROMINVENT S.A.

169426(R) 26/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169427(R) 26/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169428(R) 26/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169429(R) 26/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169430(R) 05/09/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

047622(2R) 23/08/2031 35 SC FIVE HOLDING SA

169431(R) 05/09/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169419(R) 23/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169420(R) 23/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169421(R) 26/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

116392(R) 06/04/2031 16, 35,
36, 42

SC BURSA DE VALORI
BUCURESTI SA

169422(R) 26/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169423(R) 26/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169418(R) 23/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169417(R) 23/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

047859(2R) 28/08/2031 12, 19 SC PLASMA SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

169416(R) 23/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL
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169415(R) 23/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169414(R) 23/08/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

047019(2R) 09/07/2031 12, 37 THE GOODYEAR TIRE &
RUBBER COMPANY

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

139756(R) 13/01/2031 29, 35 REWE Romania S.R.L. ROMINVENT S.A.

134626(R) 24/08/2031 32, 33 SEBASTIAN ADRIAN INDRIES ARIANA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

000452(6R) 09/06/2031 7, 12 ROLLS-ROYCE PLC ROMINVENT S.A.

045368(2R) 13/02/2031 32, 33,
35, 39

COCA-COLA ROMANIA SRL ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

126865(R) 30/06/2031 3 STAN VIOREL -ADRIAN

045369(2R) 13/02/2031 32, 33,
35, 39

COCA-COLA ROMANIA SRL ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

116948(R) 15/06/2031 37, 38,
41, 45

SC RONY FORCE SECURITY
SRL

116048(R) 22/04/2031 42, 44 ANGIOMEDICA - NOI ŞTIM CE
AI PE INIMĂ S.R.L.

115094(R) 30/03/2031 25 SC SEN PRIM ACTIV SRL

130208(R) 22/07/2031 38, 39,
45

MMA GROUP SECURITY SRL

123321(R) 20/04/2031 33 SC DOMENIILE BOIERU SRL ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA

048182(2R) 17/10/2031 30, 35,
40

SC PANIMON SA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L.

114348(R) 24/11/2030 35, 38,
42

MIND MAGNET SRL

113252(R) 19/11/2030 42 SC 11 AM MEDIA NET SRL

021133(3R) 04/07/2031 12 NEXEN TIRE CORPORATION DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

118014(R) 03/10/2031 41
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117173(R) 03/05/2031 3, 4,
5, 8, 9,
14, 16,
18, 20,
21, 24,
25, 26,
29, 30,
31, 32,
33, 34,
35, 36,
39, 41,
43, 44,
45

117174(R) 03/05/2031 3, 4,
5, 8, 9,
14, 16,
18, 20,
21, 24,
25, 26,
29, 30,
31, 32,
33, 34,
35, 36,
39, 41,
43, 44,
45

MARGARETA A ROMÂNIEI COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL

117176(R) 03/05/2031 3, 4,
5, 8, 9,
14, 16,
18, 20,
21, 24,
25, 26,
29, 30,
31, 32,
33, 34,
35, 36,
39, 41,
43, 44,
45

MARGARETA A ROMANIEI COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL

MARGARETA A ROMANIEI COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

117177(R) 03/05/2031 3, 4,
5, 8, 9,
14, 16,
18, 20,
21, 24,
25, 26,
29, 30,
31, 32,
33, 34,
35, 36,
39, 41,
43, 44,
45

MARGARETA A ROMÂNIEI COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL

007100(5R) 01/06/2031 4 SHELL BRANDS
INTERNATIONAL AG

PETOSEVIC SRL

142684(R) 26/09/2031 9, 25 OPEL AUTOMOBILE GmbH PETOSEVIC SRL

128983(R) 08/09/2031 5 TOP LAND EXIM SRL CABINET DOINA TULUCA

118330(R) 19/09/2031 5 TOP LAND EXIM SRL CABINET DOINA TULUCA

046044(2R) 10/04/2031 12, 36,
37

SOCIETATEA COMERCIALA
AUTOMOBILE DACIA SA

116859(R) 01/06/2031 5, 35,
39, 44

PHARM AHEAD S.R.L. NOMENIUS SRL

048571(2R) 04/06/2031 6, 35,
37

KALDE KLIMA ORTA BASINC
FITTINGS VE VALF SANAYI
ANONIM SIRKETI

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

047403(2R) 10/07/2031 3 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

ALACARTE IP SRL

049164(2R) 28/05/2031 33, 35,
39, 43

SC MOTEL SHOP IMPORT
EXPORT DUMITRU SRL

ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ

048717(2R) 28/05/2031 7, 9 WESTPORT FUEL SYSTEMS
ITALIA S.R.L.

CABINET M OPROIU SRL

017475(3R) 03/06/2031 4 GULF INTERNATIONAL
LUBRICANTS, LTD

ROMINVENT S.A.

022942(3R) 21/08/2031 3, 7, 8,
9, 10,
11, 21,
25

WAHL CLIPPER
CORPORATION

ROMINVENT S.A.

017474(3R) 03/06/2031 4 GULF INTERNATIONAL
LUBRICANTS, LTD

ROMINVENT S.A.

017677(3R) 05/06/2031 25, 26 VANITY FAIR INC. ROMINVENT S.A.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

018243(3R) 24/06/2031 5 ZOETIS BELGIUM S.A. PETOSEVIC SRL

118421(R) 17/10/2031 9 SC COSOSYS SRL

017678(3R) 05/06/2031 25, 26 VANITY FAIR INC. ROMINVENT S.A.

046568(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046567(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

047857(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046687(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046569(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046686(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046689(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046690(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046691(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046692(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046693(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046694(2R) 04/06/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

047470(2R) 25/06/2031 3, 5 Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited

PETOSEVIC SRL

047171(2R) 06/06/2031 12 SC AUTOMOBILE DACIA SA

047673(2R) 26/07/2031 5, 16,
35, 41

JURJ GHEORGHE ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

116842(R) 07/06/2031 35 RADU OCTAVIAN

116946(R) 06/06/2031 35, 38,
41, 42

SC BROADCAST TELEVISION
& MEDIA SRL

118673(R) 16/06/2031 5, 35 SC BIOFARM SA
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

117182(R) 16/06/2031 5, 35 SC BIOFARM SA

122003(R) 21/06/2031 30 SC BISCOTTO SRL ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

116362(R) 23/06/2031 5, 30 BAYER CONSUMER CARE AG ROMINVENT S.A.

116985(R) 29/06/2031 29 SC SUPERSTAR COM SRL

117435(R) 08/09/2031 9, 35,
38, 41,
42, 45

SC ADSERVIO CENTER SRL

117405(R) 25/10/2031 45 SC STOIN WEST PROTECT
SECURITY SRL

ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

002524(5R) 27/06/2031 29, 30,
31, 32,
33

Del Monte Foods, Inc. PETOSEVIC SRL

050688(2R) 09/04/2031 38 SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE
RADIOCOMUNICAŢII SA

050578(2R) 20/06/2031 1, 3 Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited

PETOSEVIC SRL

047172(2R) 06/06/2031 12 SC AUTOMOBILE DACIA SA

046720(2R) 13/06/2031 35, 37,
39, 41,
43, 44

CONFEDERATIA CARITAS
ROMANIA

120014(R) 03/06/2031 30, 42,
43

DELISSIMA TRADEMARK SRL

116173(R) 06/06/2031 35, 37,
39, 41

SC TURBO CAR SRL

122626(R) 08/06/2031 19 SC PROFY STYLE SRL ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

112412(R) 09/08/2030 29 SC SCANDIA ROMANA SA MDA Intellectual Property S.R.L.

112411(R) 09/08/2030 29 SC SCANDIA ROMANA SA MDA Intellectual Property S.R.L.

112045(R) 27/07/2030 29 SC SCANDIA ROMANA SA MDA Intellectual Property S.R.L.

112044(R) 27/07/2030 29 SC SCANDIA ROMANA SA MDA Intellectual Property S.R.L.

172648(R) 08/06/2031 41, 42,
45

FUNDATIA VOCI STRAMOSI

112005(R) 27/07/2030 29 SC SCANDIA ROMANA SA MDA INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

112006(R) 27/07/2030 29 SC SCANDIA ROMANA SA MDA INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L.

117595(R) 18/11/2031 32, 35,
41

SC BERGENBIER SA ROMINVENT S.A.

119781(R) 28/11/2031 32, 33,
41

SC BERGENBIER SA ROMINVENT S.A.

118465(R) 09/12/2031 41, 42,
44

PETRE ANA NADIA

047402(2R) 10/07/2031 3 SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

ALACARTE IP SRL

115461(R) 17/03/2031 3, 4, 6,
8, 11,
16, 20,
21, 28

OTI GENERAL TRADING
S.R.L.

118761(R) 14/11/2031 3 SC JOHNSON & SON INC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

135841(R) 14/06/2031 7, 9, 11 IUGULESCU BOGDAN RADU
IUGULESCU NICOLETA
ELENA

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

118321(R) 14/06/2031 7, 9,
11, 29,
30

IUGULESCU NICOLETA
ELENA
IUGULESCU BOGDAN RADU

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

018056(3R) 22/05/2031 35, 42 ICTCM INSTITUTUL DE
CERCETARE TEHNOLOGICA
PENTRU CONSTRUCTII
MASINI S.A.

117052(R) 02/06/2031 6, 11,
12, 42

SC TEHMIN BRAŞOV SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ



7. RETRAGERI ŞI LIMITĂRI LA CERERE



RETRAGERI
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 04604 14/06/2021 HYBRID SECURITY S.C. HYBRID

SECURITY S.R.L,
BULEVARDUL
ALEXANDRU
OBREGIA NR. 40
BL. R8 SC 2 ET.10,
AP. 85,SECTOR
4, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2020 07538 20/10/2020 ESO PETROL ESO PETROL
S.R.L., STRADA
SOMEȘULUI NR. 31,
JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

M 2021 05826 06/08/2021 TOSTERIA ITALIANA D.A.I.R. COMEXIM
2000 SRL, DE286,
DE287/1, INCINTA
PARC INDUSTRIAL,
HALA A1, P+E,
JUDEȚUL ILFOV,
DRAGOMIRESTI-VALE,
SAT DRAGOMIRESTI-
DEAL, 077095, ILFOV,
ROMANIA



LIMITĂRI LA CERERE
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2016 07698 /
148148

ROMINVENT S.A. MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED

04/2017 9 - Aparate si instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(supraveghere), salvare şi învăţământ, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, discuri compacte,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor, calculatoare, software de calculator si
programe de calculator (descarcabile/software
de calculator înregistrat), programe de operare
pe calculator, înregistrate, hardware şi software
de calculator (înregistrat şi/sau descărcabil)
pentru facilitarea şi administrarea plăţilor,
operaţiuni bancare (banking), carduri de credit,
carduri de debit, carduri de plată, bancomat
(ATM-uri), valoare stocată (stored value),
transfer electronic de fonduri, plăţi electronice,
procesare şi transmitere electronică de date de
plată a facturilor, servicii de plată în numerar
(cash disbursement), servicii de autentificarea
tranzacţiei, rutare (routing), servicii de autorizare
şi decontare, detectarea şi controlul fraudelor,
servicii de recuperare în caz de dezastru şi

9 -
neschimbată
35 -
neschimbată
36 -
neschimbată
38 -
neschimbată
42 -
neschimbată



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2105

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

servicii de criptare, aparate şi instrumente
de telecomunicaţii şi electrice, şi anume,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea de date, inclusiv sunete şi
imagini, maşini de contabilitate, aparate pentru
urmărirea, gestionarea şi analiza conturilor
financiare prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare, hardware şi software de calculator,
şi anume pentru dezvoltarea, întreţinerea şi
utilizarea reţelelor de calculatoare locale şi cu
arie largă, sisteme de citire carduri de memorie
şi sisteme de citire a datelor din memorie, şi
anume, memorii cu circuite integrate şi memorii
de carduri bancare, publicaţii electronice
descărcabile, aparate de tipărire inclusiv aparate
de tipărire pentru sistemele de prelucrare a
datelor şi a sistemelor de tranzacţii financiare,
codificatoare şi decodoare, modemuri, hardware
şi software de calculator pentru a facilita
tranzacţiile de plată prin mijloace electronice prin
reţele wireless, reţele globale de calculatoare
şi /sau dispozitive de telecomunicaţii mobile,
hardware de calculator şi software de criptare,
chei de criptare, certificate digitale, semnături
digitale, software pentru stocare sigură a
datelor şi recuperarea şi transmiterea de
informaţii confidenţiale ale clienţilor folosite de
către persoanele fizice, instituţiile bancare şi
financiare, software si hardware de calculator
pentru a facilita identificarea şi autentificarea
dispozitivelor pentru comunicare near field
(NFC) şi a dispozitivelor pentru identificare pe
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

frecventa radio (RFID), hardware şi software
de calculator care conţin un portofel digital
care memorează informaţiile referitoare la
conturile clienţilor, pentru accesarea cupoanelor,
voucherelor, codurilor de pe vouchere şi
rabaturilor (reducerilor) la comercianţii cu
amănuntul şi pentru a obţine premii de fidelitate
sau în bani care pot fi creditate în conturile lor,
programe de calculator care pot fi descărcate
şi aplicaţii software pentru telefoane mobile şi
alte dispozitive digitale care conţin un portofel
digital care permit utilizatorilor să acceseze
informaţii de comparaţie a preţurilor, opiniile
despre produse (product reviews), link-uri
către site-urile de vânzare cu amănuntul ale
terţilor, precum şi informaţii despre discounturi,
aplicaţie software pentru utilizare în legătură cu
terminalele de plată contactless cu scopul de
a permite comercianţilor să accepte tranzacţii
de comerţ mobile contactless, prezentare
contactless a acreditărilor (credentials) de
loialitate, şi de compensare contactless cu
cupoane, rabaturi (reduceri), discount-uri,
vouchere şi oferte speciale, aplicaţie software
care permite comercianţilor să livreze cupoane,
rabaturi (reduceri), discount-uri, vouchere
si oferte speciale direct pe dispozitivele de
telecomunicaţii mobile ale consumatorilor livrate
prin contactless RFID, sau comunicaţii NFC,
aplicaţie software care permite comercianţilor
să instaleze postere inteligente în locaţii in
magazine (in-store locations) de comerţ cu
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

amănuntul şi cu ridicata pe care consumatorii
pot sa le acceseze cu dispozitivele lor de
telecomunicaţii mobile pentru a avea acces
la cupoane, rabaturi (reduceri), discount-
uri, vouchere si oferte speciale livrate prin
contactless RFID sau comunicaţii NFC, cipuri cu
circuite integrate pentru a fi folosite în telefoane
mobile şi dispozitive NFC si RFID, carduri
codificate magnetice şi carduri care conţin un
cip cu circuit integrat (carduri inteligente), carduri
de securitate codificate, carduri codificate
cu caracteristici de securitate în scopuri de
autentificare, carduri codificate cu caracteristici
de securitate în scopuri de identificare, carduri
impregnate cu hologramă (codificate), carduri
de încărcare (charge cards), carduri bancare,
carduri de credit, carduri de debit, carduri cu cip,
carduri cu valoare stocată, carduri electronice
de suport de date, carduri de plată şi carduri de
plată toate codificate, carduri bancare, şi anume,
carduri bancare magnetice codificate şi carduri
bancare folosind memorii magnetice şi memorii
cu circuite integrate, cititoare de carduri de plată,
cititoare carduri magnetice codificate, cititoare
carduri electronice de suport de date, unităţi
de criptare electronice, hardware de calculator,
terminale de calculator, software de calculator
pentru utilizare în servicii financiare, industria
bancară (banking) şi de telecomunicaţii,
software de calculator conceput pentru a
permite cardurilor inteligente să interacţioneze
cu terminale şi cititoarele, cipuri de calculator
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

încorporate în telefoane şi alte dispozitive de
comunicare, echipament de telecomunicaţii,
terminale de tranzacţionare pentru puncte
de vânzare şi software de calculator pentru
transmitere, afişare şi stocare de tranzacţii,
identificare şi informaţii financiare utilizate
în serviciile financiare, industriile bancare
(banking) şi telecomunicaţiilor, dispozitive de
identificare radiofrecvenţă (transpondere),
aparate de verificare electronică pentru a
verifica autentificarea de carduri de încărcare
(charge cards), carduri bancare, carduri de
credit, carduri de debit şi carduri de plată, maşini
de eliberare de numerar, dispozitive periferice
de calculator şi produse electronice, şi anume
maşini de calculat, organizatori electronici,
carneţele electronice, planificatori de buzunar,
telefoane mobile, aparate de telefoane mobile
(mobile telephone handsets), calculatoare
tabletă (tablet computers), cititoare digitale şi
asistenţi personali digitali (PDA-uri) şi alarme,
mouse pad-uri, echipament pentru stingerea
incendiilor, parti/piese şi accesorii pentru toate
produsele menţionate anterior.
35 - Publicitate, conducerea (managementul)
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de consiliere de afaceri,
investigaţii de afaceri, agenţii de informaţii
comerciale, prezentarea de bunuri prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de comparare de preţuri,
orzanizarea de expoziţii în scopuri commerciale
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

sau publicitare, servicii de consultanţă în
marketing, servicii de cercetare de piaţă,
urmărire, analiză, prognoză şi raportare a
comportamentului de cumpărare a deţinătorului
de card, promovarea vânzării de bunuri
şi servicii ale altora prin intermediul unor
recompense şi stimulente generate în legătură
cu utilizarea de credit, de debit şi carduri de
plată, administrarea afacerilor de programe
de fidelizare şi recompensare, asistenţă
comercială, industrială şi în managementul
afacerilor, estimări în afaceri, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor, studii
de marketing, informaţii statistice (de afaceri),
pregătire de extrase de cont, contabilitate,
cercetare de afaceri, relaţii publice, publicarea
de texte publicitare, emiterea de pliante
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
furnizate prin mijloace de telecomunicaţii mobile,
în legătură cu furnizarea de carduri de credit
şi carduri de debit, servicii de vânzare cu
amănuntul furnizate on-line, prin intermediul
reţelelor sau prin alte mijloace electronice,
utilizând informaţii digitalizate electronic în
legătură cu furnizarea de carduri de credit şi
carduri de debit, gestionarea bazelor de date de
calculator, promovarea concerte şi evenimente
culturale ale altora, organizarea de expoziţii cu
scopuri comerciale sau de publicitate, publicitate
pentru transport, călătorie, hoteluri, cazare,
hrană şi mese, sport, divertisment şi vizitarea
obiectivelor turistice, furnizarea de informaţii cu
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

privire la achiziţionarea de bunuri şi servicii on-
line prin internet şi alte reţele de calculatoare,
managementul înregistrărilor financiare,
servicii de informare, consiliere şi consultanţă
referitoare la toate serviciile menţionate mai sus.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, consultanţă
financiară, informaţie financiara, sponsorizare
financiară, servicii financiare, şi anume,
servicii bancare (banking), servicii de card
de credit, servicii de card de debit, servicii de
carduri de încarcare (charge cards), servicii
de carduri pre-plătite oferite prin carduri cu
valoare stocată, tranzacţii electronice de
credit şi debit, servicii de plată şi prezentare a
facturilor, plata numerar (cash disbursement),
verificarea cecurilor, încasarea cecurilor (check
cashing), servicii de acces depozit şi servicii
bancomate (ATM-uri), servicii de autorizare
şi decontare/reglementare a tranzacţiilor,
reconciliere tranzacţie, gestionarea numerarului,
reglarea fondurilor consolidate, procesarea
disputelor consolidate, informaţii financiare
cu referire la servicii de depozit de date şi
informaţii despre profilul clientului, şi servicii
aferente de schimb, de acces (gateway), de
reglare(decontare)/reconciliere şi servicii de
mutare de fonduri în domeniul cardurilor de
plată, servicii de procesare de plăţi electronice,
servicii de autentificare şi verificare a tranzacţiei
de plată, servicii de schimb de valori, şi anume,
tranzacţiile în numerar electronice securizate şi
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

transmisii electronice de numerar, prin reţele de
calculatoare publice pentru a facilita comerţul
electronic, oferind informaţii financiare, şi anume
date şi raporturi de carduri de credit şi carduri de
debit, servicii de transfer electronic de fonduri şi
servicii de schimb valutar, servicii de evaluare
şi gestionare financiară a riscurilor pentru terţi
în domeniul creditelor de consum, diseminarea
de informaţii financiare prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, informaţii
financiare puse la dispoziţie prin calculator
prin intermediul unei reţele de calculatoare
securizate de informare şi servicii de consiliere
în ceea ce priveşte toate serviciile de mai
sus, furnizarea de servicii financiare pentru
suportul serviciilor de vânzare cu amănuntul
furnizate prin mijloace de telecomunicaţii mobile,
şi anume, servicii de plată prin intermediul
dispozitivelor wireless, furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de vânzare
cu amănuntul furnizate on-line, prin intermediul
reţelelor electronice, analiză financiară şi
consultanţă, servicii bancare (banking) şi de
credit, servicii bancare, de plată, de credit,
de debit, de încasare (charge), de plată
numerar (cash disbursement), servicii de
acces la depozit cu valoare stocată, servicii de
verificare a cecurilor, procesarea tranzacţiilor
financiare, atât on-line, prin intermediul unei
baze de date de calculator sau prin intermediul
telecomunicaţiilor şi la punctul de vânzare,
servicii de procesare a tranzacţiilor financiare
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de către deţinătorii de carduri prin bancomate
(ATM-uri), furnizarea de detalii de balanţă,
depuneri şi retrageri de bani pentru deţinătorii
de carduri prin intermediul bancomatelor(ATM-
uri), servicii reglare/decontare financiare şi
servicii de autorizare financiară în legătură cu
procesarea de tranzacţii de plată financiară,
servicii de asigurare de călătorie, emiterea şi
încasarea de cecuri de călătorie şi vouchere
de călătorie, servicii de autentificare plătitor,
verificarea informaţiilor financiare, întreţinerea
înregistrărilor financiare, servicii de plată la
distanţă, servicii de portmoneu electronic cu
valoare stocată, servicii de plăţi electronice
şi servicii de autorizare şi reglare/decontare
a tranzacţiilor, furnizarea de servicii de debit
şi de credit prin intermediul unor dispozitive
de identificare radio frecvenţa (transpondere),
furnizarea de servicii de debit şi de credit
prin intermediul dispozitivelor de comunicare
şi de telecomunicaţii, furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de vânzare
cu amănuntul furnizate prin mijloace de
telecomunicaţii mobile, incluzând servicii de
plată prin intermediul dispozitivelor wireless,
procesarea tranzacţiilor de credit şi de debit
prin telefon şi prin link-ul de telecomunicaţii,
furnizarea de servicii financiare pentru suportul
serviciilor de vânzare cu amănuntul furnizate
on-line, prin intermediul reţelelor sau alte
mijloace electronice, utilizând informaţii
digitalizate electronic, servicii de schimb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2113

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

de valori, şi anume, schimbul securizat de
valoare, inclusiv în numerar electronic, prin
intermediul reţelelor de calculatoare accesibile
prin intermediul cardurilor inteligente, servicii
de plată a facturilor furnizate prin intermediul
unui site web, servicii bancare on-line (on-
line banking), servicii financiare furnizare prin
telefon şi prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare sau internet, servicii financiare, şi
anume, furnizarea de plăţi mobile contactless
prin comercianţi la vânzare cu amănuntul, on-
line şi locaţiile cu ridicata, servicii financiare,
şi anume, oferind un portofel digital bazat
pe acces in cloud, care stochează informaţii
de cont ale clientului pentru a avea acces la
cupoane, vouchere, coduri de pe vouchere şi
reduceri (rabates) la comercianţii de vânzare
cu amănuntul şi pentru a obţine recompense
de loialitate sau recompense monetare care
pot fi creditate în conturile lor, prin intermediul
unui sistem cash-back, servicii de proprietate
imobiliară, evaluări imobiliare, managementul
investiţiilor imobiliare, servicii de investiţii
imobiliare, servicii de asigurare imobiliară,
asigurare pentru proprietarii de proprietăţi,
servicii de asigurare cu privire la proprietate,
finanţare imobiliară, brokeraj imobiliar, expertize
imobiliare, servicii de agenţii imobiliare, evaluări
de bunuri imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de bunuri imobiliare, furnizarea de
împrumuturi/credite imobiliare, servicii de
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finanţare legate de dezvoltare imobiliară,
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar, servicii financiare legate de proprietăţi
imobiliare şi construcţii, servicii financiare pentru
achiziţionarea de bunuri imobiliare, organizarea
unor acorduri de împrumut garantate cu bunuri
imobiliare, organizarea de coproprietate
de bunuri imobiliare, aranjarea furnizării de
finanţare pentru procurarea imobilului, asistenţă
în domeniul achiziţiilor şi intereselor imobiliare,
investiţii de capital în domeniul imobiliar, servicii
de investiţii imobiliare comerciale, servicii
financiare referitoare la achiziţionarea de
proprietăţi, servicii financiare legate de vânzarea
de proprietăţi, evaluare financiară a proprietăţilor
funciare absolute (financial valuation of freehold
property), evaluare financiară a proprietăţlor
închiriate, intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare (arranging letting of real
estate), intermediere de contracte de arendare
de bunuri imobiliare (arranging of leases of
real estate), leasing de proprietăţi, leasing de
proprietăţi imobiliare, leasing de proprietăţi
funciare absolute (leasing of freehold property),
servicii de management imobiliar privind
tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare, evaluare
de proprietate, managementul portofoliului de
proprietate, management de proprietate, servicii
de consiliere cu privire la deţinerea de proprietăţi
imobiliare, servicii de consiliere cu privire la
evaluarea imobiliară, servicii de consiliere în
materie imobiliară pentru corporaţii, servicii de
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informare computerizate cu privire la bunuri
imobiliare, servicii de consultanţă cu privire la
bunuri imobiliare, furnizarea de informaţii în
legătură cu proprietăţi imobiliare, furnizarea
de informaţii cu privire la piaţa imobiliară,
servicii de cercetare cu privire la achiziţia de
bunuri imobiliare, servicii de cercetare cu privire
la selectarea bunurilor imobiliare, finanţare
ipotecară (mortgage financing) şi securizarea
activelor (asset securization), servicii de
consultanţă cu privire la soluţiile de plată, servici
bancare (banking), card de credit, card de debit
şi card de plată, servicii de informare, consiliere
şi consultanta referitoare la toate serviciile
menţionate mai sus.
38 - Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii
mobile, servicii de telecomunicaţii bazate
pe internet, servicii de comunicaţii de date,
servicii de transmisie electronică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare de
date la distanţă, inclusiv prin internet, servicii
pentru transmisia, furnizarea sau afişarea de
informaţii provenind dintr-o bancă de date
stocată pe calculator sau prin internet în
domeniul serviciilor financiare, transmisie de
date prin utilizarea de prelucrare electronică a
imaginii prin legătură telefonică mobilă, poşta
electronică, servicii de trimitere şi primire a
mesajelor, serviciile de difuzare de programe de
televiziune, de radio si de pe internet, asigurarea
accesului multi-utilizator la o reţea de informaţii
computerizată securizată pentru transferul
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şi diseminarea unei game de informaţii în
domeniul serviciilor financiare, servicii de cartele
telefonice preplătite, servicii de informare,
consiliere şi consultanţa referitoare la toate
serviciile menţionate mai sus.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de proiectare (design),
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare de
hardware şi software de calculator, conversia
de date sau documente din format fizic în
format electronic, servicii de consultanţă pentru
hardware si software de calculator, programare
pentru calculator, servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru gestionarea sistemelor
informatice, a bazelor de date şi a aplicaţiilor,
furnizarea folosirii temporara de software
nedescarcabil şi aplicaţii pentru gestionarea,
localizarea, activarea si revocarea autentificării
şi acreditările digitale a dispozitivelor de
comunicaţii near field (NFC), proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea de
hardware de calculator şi de aplicaţii software
pentru dispozitive mobile digitale, proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea
programelor de calculator care pot fi descărcate
şi aplicaţii software pentru telefoane mobile şi
alte dispozitive digitale care permit utilizatorilor
să acceseze cupoane, vouchere, coduri de
pe vouchere, rabaturi (reduceri), informaţii
comparare preţuri, opiniile despre produse
(product reviews), link-uri către site-urile de
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vânzare cu amănuntul ale terţilor, precum
şi informaţii despre discounturi, proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea
programelor de calculator care pot fi descărcate
şi aplicaţii software care permit utilizatorilor
să acceseze oferte de promovare a vânzărilor
şi de a obţine recompense monetare, care
pot fi creditate în conturile lor, prin intermediul
unui sistem de cash-back, furnizor de aplicaţii
software (ASP) oferind software pentru primirea,
transmiterea şi afişarea de vouchere, cupoane,
coduri de pe vouchere, oferte speciale,
comentarii (reviews), informaţii despre produse,
informaţii de comparare a preţurilor, link-uri către
site-uri web, precum şi primirea şi transmiterea
de date pentru achiziţionarea de bunuri şi
servicii, furnizor de servicii de aplicaţii oferind
software pentru a oferi consumatorilor informaţii
cu privire la discount-uri, vouchere si oferte
speciale pentru produsele şi serviciile altora,
servicii de furnizare de servicii de aplicare în
ceea ce priveşte software-ul de reţele sociale,
design grafic pentru compilarea de pagini web
pe internet, informaţii referitoare la hardware
sau software de calculator furnizate on-line
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet, crearea şi menţinerea site-uri web,
găzduire a site-urilor web ale altora, crearea de
pagini web, proiectarea, crearea şi găzduirea de
site-uri web comerciale, proiectarea, crearea şi
găzduirea de site-uri web de plată a facturilor,
servicii de calculator şi internet şi anume,
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furnizarea unei baze de date electronice on-
line printr-o reţea globală de calculatoare în
domeniul autentificării şi verificării identităţii,
codificarea şi decodificarea de date în domeniul
informaţiilor financiare, servicii de autentificare
semnătură digitală pentru autentificarea altora,
şi anume, criptarea datelor şi integritatea
datelor, furnizarea pentru terţi de date criptate
şi semnate digital şi autentificate în vederea
utilizării în emiterea şi validarea certificatelor
digitale în domeniul autentificării documentelor,
verificare, autentificare, emitere, distribuire şi
gestionare de certificate digitale, servicii de
consultanţă tehnică în domeniul programării de
calculatoare, reţelelor computerizate în domeniul
financiar, prelucrarea de date, siguranţa
comunicaţiilor, codarea şi decodarea de date
şi siguranţă reţelelor locale, diseminarea de
informaţii printr-o reţea globală de calculatoare
în domediul de software de calculator, hardware
de calculator, reţele computerizate financiare
şi reţele locale, servicii de prelucrare a datelor
şi de verificare a datelor, servicii de stocare
a datelor şi de recuperare a datelor, servicii
de depozit de date şi informaţii privind profilul
de client, leasing de timp de acces la o bază
de date computerizată, servicii de informare,
consiliere şi consultanţă cu privire la toate
serviciile menţionate anterior.

M 2016 07699 /
148147

ROMINVENT S.A. MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED

04/2017 9 - Aparate si instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare

9 -
neschimbată
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(supraveghere) salvare si învăţământ, aparate
si instrumente pentru conducerea, distribuţia
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea transmiterea s reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, discuri compacte,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor, calculatoare, software de calculator si
programe de calculator (descarcabile/software
de calculator înregistrat), programe de operare
pe calculator, înregistrate, hardware şi software
de calculator (înregistrat şi/sau descărcabil)
pentru facilitarea şi administrarea plăţilor,
operaţiuni bancare (banking), carduri de credit,
carduri de debit, carduri de plată, bancomat
(ATM-uri), valoare stocată (stored value),
transfer electronic de fonduri, plăţi electronice,
procesare şi transmitere electronică de date de
plată a facturilor, servicii de plată în numerar
(cash disbursement), servicii de autentificarea
tranzacţiei, rutare (routing), servicii de autorizare
şi decontare, detectarea şi controlul fraudelor,
servicii de recuperare în caz de dezastru şi
servicii de criptare, aparate şi instrumente
de telecomunicaţii şi electrice, şi anume,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea de date, inclusiv sunete şi
imagini, maşini de contabilitate, aparate pentru

35 -
neschimbată
36 -
neschimbată
38 -
neschimbată
42 -
neschimbată
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urmărirea, gestionarea şi analiza conturilor
financiare prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare, hardware şi software de calculator,
şi anume pentru dezvoltarea, întreţinerea şi
utilizarea reţelelor de calculatoare locale şi cu
arie largă, sisteme de citire carduri de memorie
şi sisteme de citire a datelor din memorie, şi
anume, memorii cu circuite integrate şi memorii
de carduri bancare, publicaţii electronice
descărcabile, aparate de tipărire inclusiv aparate
de tipărire pentru sistemele de prelucrare a
datelor şi a sistemelor de tranzacţii financiare,
codificatoare şi decodoare, modemuri, hardware
şi software de calculator pentru a facilita
tranzacţiile de plată prin mijloace electronice prin
reţele wireless, reţele globale de calculatoare
şi /sau dispozitive de telecomunicaţii mobile,
hardware de calculator şi software de criptare,
chei de criptare, certificate digitale, semnături
digitale, software pentru stocare sigură a
datelor şi recuperarea şi transmiterea de
informaţii confidenţiale ale clienţilor folosite de
către persoanele fizice, instituţiile bancare şi
financiare, software si hardware de calculator
pentru a facilita identificarea şi autentificarea
dispozitivelor pentru comunicare near field
(NFC) şi a dispozitivelor pentru identificare pe
frecventa radio (RFID), hardware şi software
de calculator care conţin un portofel digital
care memorează informaţiile referitoare la
conturile clienţilor, pentru accesarea cupoanelor,
voucherelor, codurilor de pe vouchere şi
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rabaturilor (reducerilor) la comercianţii cu
amănuntul şi pentru a obţine premii de fidelitate
sau în bani care pot fi creditate în conturile lor,
programe de calculator care pot fi descărcate
şi aplicaţii software pentru telefoane mobile şi
alte dispozitive digitale care conţin un portofel
digital care permit utilizatorilor să acceseze
informaţii de comparaţie a preţurilor, opiniile
despre produse (product reviews), link-uri
către site-urile de vânzare cu amănuntul ale
terţilor, precum şi informaţii despre discounturi,
aplicaţie software pentru utilizare în legătură cu
terminalele de plată contactless cu scopul de
a permite comercianţilor să accepte tranzacţii
de comerţ mobile contactless, prezentare
contactless a acreditărilor (credentials) de
loialitate, şi de compensare contactless cu
cupoane, rabaturi (reduceri), discount-uri,
vouchere şi oferte speciale, aplicaţie software
care permite comercianţilor să livreze cupoane,
rabaturi (reduceri), discount-uri, vouchere
si oferte speciale direct pe dispozitivele de
telecomunicaţii mobile ale consumatorilor livrate
prin contactless RFID, sau comunicaţii NFC,
aplicaţie software care permite comercianţilor
să instaleze postere inteligente în locaţii in
magazine (in-store locations) de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pe care consumatorii
pot sa le acceseze cu dispozitivele lor de
telecomunicaţii mobile pentru a avea acces
la cupoane, rabaturi (reduceri), discount-
uri, vouchere si oferte speciale livrate prin
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contactless RFID sau comunicaţii NFC, cipuri cu
circuite integrate pentru a fi folosite în telefoane
mobile şi dispozitive NFC si RFID, carduri
codificate magnetice şi carduri care conţin un
cip cu circuit integrat (carduri inteligente), carduri
de securitate codificate, carduri codificate
cu caracteristici de securitate în scopuri de
autentificare, carduri codificate cu caracteristici
de securitate în scopuri de identificare, carduri
impregnate cu hologramă (codificate), carduri
de încărcare (charge cards), carduri bancare,
carduri de credit, carduri de debit, carduri cu cip,
carduri cu valoare stocată, carduri electronice
de suport de date, carduri de plată şi carduri de
plată toate codificate, carduri bancare, şi anume,
carduri bancare magnetice codificate şi carduri
bancare folosind memorii magnetice şi memorii
cu circuite integrate, cititoare de carduri de plată,
cititoare carduri magnetice codificate, cititoare
carduri electronice de suport de date, unităţi
de criptare electronice, hardware de calculator,
terminale de calculator, software de calculator
pentru utilizare în servicii financiare, industria
bancară (banking) şi de telecomunicaţii,
software de calculator conceput pentru a
permite cardurilor inteligente să interacţioneze
cu terminale şi cititoarele, cipuri de calculator
încorporate în telefoane şi alte dispozitive de
comunicare, echipament de telecomunicaţii,
terminale de tranzacţionare pentru puncte
de vânzare şi software de calculator pentru
transmitere, afişare şi stocare de tranzacţii,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2123

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

identificare şi informaţii financiare utilizate
în serviciile financiare, industriile bancare
(banking) şi telecomunicaţiilor, dispozitive de
identificare radiofrecvenţă (transpondere),
aparate de verificare electronică pentru a
verifica autentificarea de carduri de încărcare
(charge cards), carduri bancare, carduri de
credit, carduri de debit şi carduri de plată, maşini
de eliberare de numerar, dispozitive periferice
de calculator şi produse electronice, şi anume
maşini de calculat, organizatori electronici,
carneţele electronice, planificatori de buzunar,
telefoane mobile, aparate de telefoane mobile
(mobile telephone handsets), calculatoare
tabletă (tablet computers), cititoare digitale şi
asistenţi personali digitali (PDA-uri) şi alarme,
mouse pad-uri, echipament pentru stingerea
incendiilor, parti/piese şi accesorii pentru toate
produsele menţionate anterior.
35 - Publicitate, conducerea (managementul)
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de consiliere de afaceri,
investigaţii de afaceri, agenţii de informaţii
comerciale, prezentarea de bunuri prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de comparare de preţuri,
orzanizarea de expoziţii în scopuri commerciale
sau publicitare, servicii de consultanţă în
marketing, servicii de cercetare de piaţă,
urmărire, analiză, prognoză şi raportare a
comportamentului de cumpărare a deţinătorului
de card, promovarea vânzării de bunuri
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şi servicii ale altora prin intermediul unor
recompense şi stimulente generate în legătură
cu utilizarea de credit, de debit şi carduri de
plată, administrarea afacerilor de programe
de fidelizare şi recompensare, asistenţă
comercială, industrială şi în managementul
afacerilor, estimări în afaceri, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor, studii
de marketing, informaţii statistice (de afaceri),
pregătire de extrase de cont, contabilitate,
cercetare de afaceri, relaţii publice, publicarea
de texte publicitare, emiterea de pliante
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
furnizate prin mijloace de telecomunicaţii mobile,
în legătură cu furnizarea de carduri de credit
şi carduri de debit, servicii de vânzare cu
amănuntul furnizate on-line, prin intermediul
reţelelor sau prin alte mijloace electronice,
utilizând informaţii digitalizate electronic în
legătură cu furnizarea de carduri de credit şi
carduri de debit, gestionarea bazelor de date de
calculator, promovarea concerte şi evenimente
culturale ale altora, organizarea de expoziţii cu
scopuri comerciale sau de publicitate, publicitate
pentru transport, călătorie, hoteluri, cazare,
hrană şi mese, sport, divertisment şi vizitarea
obiectivelor turistice, furnizarea de informaţii cu
privire la achiziţionarea de bunuri şi servicii on-
line prin internet şi alte reţele de calculatoare,
managementul înregistrărilor financiare,
servicii de informare, consiliere şi consultanţă
referitoare la toate serviciile menţionate mai sus.
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36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, consultanţă
financiară, informaţie financiara, sponsorizare
financiară, servicii financiare, şi anume,
servicii bancare (banking), servicii de card
de credit, servicii de card de debit, servicii de
carduri de încarcare (charge cards), servicii
de carduri pre-plătite oferite prin carduri cu
valoare stocată, tranzacţii electronice de
credit şi debit, servicii de plată şi prezentare a
facturilor, plata numerar (cash disbursement),
verificarea cecurilor, încasarea cecurilor (check
cashing), servicii de acces depozit şi servicii
bancomate (ATM-uri), servicii de autorizare
şi decontare/reglementare a tranzacţiilor,
reconciliere tranzacţie, gestionarea numerarului,
reglarea fondurilor consolidate, procesarea
disputelor consolidate, informaţii financiare
cu referire la servicii de depozit de date şi
informaţii despre profilul clientului, şi servicii
aferente de schimb, de acces (gateway), de
reglare(decontare)/reconciliere şi servicii de
mutare de fonduri în domeniul cardurilor de
plată, servicii de procesare de plăţi electronice,
servicii de autentificare şi verificare a tranzacţiei
de plată, servicii de schimb de valori, şi anume,
tranzacţiile în numerar electronice securizate şi
transmisii electronice de numerar, prin reţele de
calculatoare publice pentru a facilita comerţul
electronic, oferind informaţii financiare, şi anume
date şi raporturi de carduri de credit şi carduri de
debit, servicii de transfer electronic de fonduri şi
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servicii de schimb valutar, servicii de evaluare
şi gestionare financiară a riscurilor pentru terţi
în domeniul creditelor de consum, diseminarea
de informaţii financiare prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, informaţii
financiare puse la dispoziţie prin calculator
prin intermediul unei reţele de calculatoare
securizate de informare şi servicii de consiliere
în ceea ce priveşte toate serviciile de mai
sus, furnizarea de servicii financiare pentru
suportul serviciilor de vânzare cu amănuntul
furnizate prin mijloace de telecomunicaţii mobile,
şi anume, servicii de plată prin intermediul
dispozitivelor wireless, furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de vânzare
cu amănuntul furnizate on-line, prin intermediul
reţelelor electronice, analiză financiară şi
consultanţă, servicii bancare (banking) şi de
credit, servicii bancare, de plată, de credit,
de debit, de încasare (charge), de plată
numerar (cash disbursement), servicii de
acces la depozit cu valoare stocată, servicii de
verificare a cecurilor, procesarea tranzacţiilor
financiare, atât on-line, prin intermediul unei
baze de date de calculator sau prin intermediul
telecomunicaţiilor şi la punctul de vânzare,
servicii de procesare a tranzacţiilor financiare
de către deţinătorii de carduri prin bancomate
(ATM-uri), furnizarea de detalii de balanţă,
depuneri şi retrageri de bani pentru deţinătorii
de carduri prin intermediul bancomatelor(ATM-
uri), servicii reglare/decontare financiare şi
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servicii de autorizare financiară în legătură cu
procesarea de tranzacţii de plată financiară,
servicii de asigurare de călătorie, emiterea şi
încasarea de cecuri de călătorie şi vouchere
de călătorie, servicii de autentificare plătitor,
verificarea informaţiilor financiare, întreţinerea
înregistrărilor financiare, servicii de plată la
distanţă, servicii de portmoneu electronic cu
valoare stocată, servicii de plăţi electronice
şi servicii de autorizare şi reglare/decontare
a tranzacţiilor, furnizarea de servicii de debit
şi de credit prin intermediul unor dispozitive
de identificare radio frecvenţa (transpondere),
furnizarea de servicii de debit şi de credit
prin intermediul dispozitivelor de comunicare
şi de telecomunicaţii, furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de vânzare
cu amănuntul furnizate prin mijloace de
telecomunicaţii mobile, incluzând servicii de
plată prin intermediul dispozitivelor wireless,
procesarea tranzacţiilor de credit şi de debit
prin telefon şi prin link-ul de telecomunicaţii,
furnizarea de servicii financiare pentru suportul
serviciilor de vânzare cu amănuntul furnizate
on-line, prin intermediul reţelelor sau alte
mijloace electronice, utilizând informaţii
digitalizate electronic, servicii de schimb
de valori, şi anume, schimbul securizat de
valoare, inclusiv în numerar electronic, prin
intermediul reţelelor de calculatoare accesibile
prin intermediul cardurilor inteligente, servicii
de plată a facturilor furnizate prin intermediul
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unui site web, servicii bancare on-line (on-
line banking), servicii financiare furnizare prin
telefon şi prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare sau internet, servicii financiare, şi
anume, furnizarea de plăţi mobile contactless
prin comercianţi la vânzare cu amănuntul, on-
line şi locaţiile cu ridicata, servicii financiare,
şi anume, oferind un portofel digital bazat
pe acces in cloud, care stochează informaţii
de cont ale clientului pentru a avea acces la
cupoane, vouchere, coduri de pe vouchere şi
reduceri (rabates) la comercianţii de vânzare
cu amănuntul şi pentru a obţine recompense
de loialitate sau recompense monetare care
pot fi creditate în conturile lor, prin intermediul
unui sistem cash-back, servicii de proprietate
imobiliară, evaluări imobiliare, managementul
investiţiilor imobiliare, servicii de investiţii
imobiliare, servicii de asigurare imobiliară,
asigurare pentru proprietarii de proprietăţi,
servicii de asigurare cu privire la proprietate,
finanţare imobiliară, brokeraj imobiliar, expertize
imobiliare, servicii de agenţii imobiliare, evaluări
de bunuri imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de bunuri imobiliare, furnizarea de
împrumuturi/credite imobiliare, servicii de
finanţare legate de dezvoltare imobiliară,
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar, servicii financiare legate de proprietăţi
imobiliare şi construcţii, servicii financiare pentru
achiziţionarea de bunuri imobiliare, organizarea
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unor acorduri de împrumut garantate cu bunuri
imobiliare, organizarea de coproprietate
de bunuri imobiliare, aranjarea furnizării de
finanţare pentru procurarea imobilului, asistenţă
în domeniul achiziţiilor şi intereselor imobiliare,
investiţii de capital în domeniul imobiliar, servicii
de investiţii imobiliare comerciale, servicii
financiare referitoare la achiziţionarea de
proprietăţi, servicii financiare legate de vânzarea
de proprietăţi, evaluare financiară a proprietăţilor
funciare absolute (financial valuation of freehold
property), evaluare financiară a proprietăţlor
închiriate, intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare (arranging letting of real
estate), intermediere de contracte de arendare
de bunuri imobiliare (arranging of leases of
real estate), leasing de proprietăţi, leasing de
proprietăţi imobiliare, leasing de proprietăţi
funciare absolute (leasing of freehold property),
servicii de management imobiliar privind
tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare, evaluare
de proprietate, managementul portofoliului de
proprietate, management de proprietate, servicii
de consiliere cu privire la deţinerea de proprietăţi
imobiliare, servicii de consiliere cu privire la
evaluarea imobiliară, servicii de consiliere în
materie imobiliară pentru corporaţii, servicii de
informare computerizate cu privire la bunuri
imobiliare, servicii de consultanţă cu privire la
bunuri imobiliare, furnizarea de informaţii în
legătură cu proprietăţi imobiliare, furnizarea
de informaţii cu privire la piaţa imobiliară,
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servicii de cercetare cu privire la achiziţia de
bunuri imobiliare, servicii de cercetare cu privire
la selectarea bunurilor imobiliare, finanţare
ipotecară (mortgage financing) şi securizarea
activelor (asset securization), servicii de
consultanţă cu privire la soluţiile de plată, servici
bancare (banking), card de credit, card de debit
şi card de plată, servicii de informare, consiliere
şi consultanta referitoare la toate serviciile
menţionate mai sus.
38 - Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii
mobile, servicii de telecomunicaţii bazate
pe internet, servicii de comunicaţii de date,
servicii de transmisie electronică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare de
date la distanţă, inclusiv prin internet, servicii
pentru transmisia, furnizarea sau afişarea de
informaţii provenind dintr-o bancă de date
stocată pe calculator sau prin internet în
domeniul serviciilor financiare, transmisie de
date prin utilizarea de prelucrare electronică a
imaginii prin legătură telefonică mobilă, poşta
electronică, servicii de trimitere şi primire a
mesajelor, serviciile de difuzare de programe de
televiziune, de radio si de pe internet, asigurarea
accesului multi-utilizator la o reţea de informaţii
computerizată securizată pentru transferul
şi diseminarea unei game de informaţii în
domeniul serviciilor financiare, servicii de cartele
telefonice preplătite, servicii de informare,
consiliere şi consultanţa referitoare la toate
serviciile menţionate mai sus.
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42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de proiectare (design),
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare de
hardware şi software de calculator, conversia
de date sau documente din format fizic în
format electronic, servicii de consultanţă pentru
hardware si software de calculator, programare
pentru calculator, servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru gestionarea sistemelor
informatice, a bazelor de date şi a aplicaţiilor,
furnizarea folosirii temporara de software
nedescarcabil şi aplicaţii pentru gestionarea,
localizarea, activarea si revocarea autentificării
şi acreditările digitale a dispozitivelor de
comunicaţii near field (NFC), proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea de
hardware de calculator şi de aplicaţii software
pentru dispozitive mobile digitale, proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea
programelor de calculator care pot fi descărcate
şi aplicaţii software pentru telefoane mobile şi
alte dispozitive digitale care permit utilizatorilor
să acceseze cupoane, vouchere, coduri de
pe vouchere, rabaturi (reduceri), informaţii
comparare preţuri, opiniile despre produse
(product reviews), link-uri către site-urile de
vânzare cu amănuntul ale terţilor, precum
şi informaţii despre discounturi, proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea
programelor de calculator care pot fi descărcate
şi aplicaţii software care permit utilizatorilor
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să acceseze oferte de promovare a vânzărilor
şi de a obţine recompense monetare, care
pot fi creditate în conturile lor, prin intermediul
unui sistem de cash-back, furnizor de aplicaţii
software (ASP) oferind software pentru primirea,
transmiterea şi afişarea de vouchere, cupoane,
coduri de pe vouchere, oferte speciale,
comentarii (reviews), informaţii despre produse,
informaţii de comparare a preţurilor, link-uri către
site-uri web, precum şi primirea şi transmiterea
de date pentru achiziţionarea de bunuri şi
servicii, furnizor de servicii de aplicaţii oferind
software pentru a oferi consumatorilor informaţii
cu privire la discount-uri, vouchere si oferte
speciale pentru produsele şi serviciile altora,
servicii de furnizare de servicii de aplicare în
ceea ce priveşte software-ul de reţele sociale,
design grafic pentru compilarea de pagini web
pe internet, informaţii referitoare la hardware
sau software de calculator furnizate on-line
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet, crearea şi menţinerea site-uri web,
găzduire a site-urilor web ale altora, crearea de
pagini web, proiectarea, crearea şi găzduirea de
site-uri web comerciale, proiectarea, crearea şi
găzduirea de site-uri web de plată a facturilor,
servicii de calculator şi internet şi anume,
furnizarea unei baze de date electronice on-
line printr-o reţea globală de calculatoare în
domeniul autentificării şi verificării identităţii,
codificarea şi decodificarea de date în domeniul
informaţiilor financiare, servicii de autentificare
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semnătură digitală pentru autentificarea altora,
şi anume, criptarea datelor şi integritatea
datelor, furnizarea pentru terţi de date criptate
şi semnate digital şi autentificate în vederea
utilizării în emiterea şi validarea certificatelor
digitale în domeniul autentificării documentelor,
verificare, autentificare, emitere, distribuire şi
gestionare de certificate digitale, servicii de
consultanţă tehnică în domeniul programării de
calculatoare, reţelelor computerizate în domeniul
financiar, prelucrarea de date, siguranţa
comunicaţiilor, codarea şi decodarea de date
şi siguranţă reţelelor locale, diseminarea de
informaţii printr-o reţea globală de calculatoare
în domediul de software de calculator, hardware
de calculator, reţele computerizate financiare
şi reţele locale, servicii de prelucrare a datelor
şi de verificare a datelor, servicii de stocare
a datelor şi de recuperare a datelor, servicii
de depozit de date şi informaţii privind profilul
de client, leasing de timp de acces la o bază
de date computerizată, servicii de informare,
consiliere şi consultanţă cu privire la toate
serviciile menţionate anterior.

M 2016 07700 /
149593

07/2017 9 - Aparate si instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(supraveghere), salvare şi învăţământ, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea

9 -
neschimbată
35 -
neschimbată
36 -
neschimbată
38 -
neschimbată

ROMINVENT S.A. MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED
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sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, discuri compacte,
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor, calculatoare, software de calculator si
programe de calculator (descarcabile/software
de calculator înregistrat), programe de operare
pe calculator, înregistrate, hardware şi software
de calculator (înregistrat şi/sau descărcabil)
pentru facilitarea şi administrarea plăţilor,
operaţiuni bancare (banking), carduri de credit,
carduri de debit, carduri de plată, bancomat
(ATM-uri), valoare stocată (stored value),
transfer electronic de fonduri, plăţi electronice,
procesare şi transmitere electronică de date de
plată a facturilor, servicii de plată în numerar
(cash disbursement), servicii de autentificarea
tranzacţiei, rutare (routing), servicii de autorizare
şi decontare, detectarea şi controlul fraudelor,
servicii de recuperare în caz de dezastru şi
servicii de criptare, aparate şi instrumente
de telecomunicaţii şi electrice, şi anume,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea de date, inclusiv sunete şi
imagini, maşini de contabilitate, aparate pentru
urmărirea, gestionarea şi analiza conturilor
financiare prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare, hardware şi software de calculator,
şi anume pentru dezvoltarea, întreţinerea şi
utilizarea reţelelor de calculatoare locale şi cu

42 -
neschimbată



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2135

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

arie largă, sisteme de citire carduri de memorie
şi sisteme de citire a datelor din memorie, şi
anume, memorii cu circuite integrate şi memorii
de carduri bancare, publicaţii electronice
descărcabile, aparate de tipărire inclusiv aparate
de tipărire pentru sistemele de prelucrare a
datelor şi a sistemelor de tranzacţii financiare,
codificatoare şi decodoare, modemuri, hardware
şi software de calculator pentru a facilita
tranzacţiile de plată prin mijloace electronice prin
reţele wireless, reţele globale de calculatoare
şi /sau dispozitive de telecomunicaţii mobile,
hardware de calculator şi software de criptare,
chei de criptare, certificate digitale, semnături
digitale, software pentru stocare sigură a
datelor şi recuperarea şi transmiterea de
informaţii confidenţiale ale clienţilor folosite de
către persoanele fizice, instituţiile bancare şi
financiare, software si hardware de calculator
pentru a facilita identificarea şi autentificarea
dispozitivelor pentru comunicare near field
(NFC) şi a dispozitivelor pentru identificare pe
frecventa radio (RFID), hardware şi software
de calculator care conţin un portofel digital
care memorează informaţiile referitoare la
conturile clienţilor, pentru accesarea cupoanelor,
voucherelor, codurilor de pe vouchere şi
rabaturilor (reducerilor) la comercianţii cu
amănuntul şi pentru a obţine premii de fidelitate
sau în bani care pot fi creditate în conturile lor,
programe de calculator care pot fi descărcate
şi aplicaţii software pentru telefoane mobile şi
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alte dispozitive digitale care conţin un portofel
digital care permit utilizatorilor să acceseze
informaţii de comparaţie a preţurilor, opiniile
despre produse (product reviews), link-uri
către site-urile de vânzare cu amănuntul ale
terţilor, precum şi informaţii despre discounturi,
aplicaţie software pentru utilizare în legătură cu
terminalele de plată contactless cu scopul de
a permite comercianţilor să accepte tranzacţii
de comerţ mobile contactless, prezentare
contactless a acreditărilor (credentials) de
loialitate, şi de compensare contactless cu
cupoane, rabaturi (reduceri), discount-uri,
vouchere şi oferte speciale, aplicaţie software
care permite comercianţilor să livreze cupoane,
rabaturi (reduceri), discount-uri, vouchere
si oferte speciale direct pe dispozitivele de
telecomunicaţii mobile ale consumatorilor livrate
prin contactless RFID, sau comunicaţii NFC,
aplicaţie software care permite comercianţilor
să instaleze postere inteligente în locaţii in
magazine (in-store locations) de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pe care consumatorii
pot sa le acceseze cu dispozitivele lor de
telecomunicaţii mobile pentru a avea acces
la cupoane, rabaturi (reduceri), discount-
uri, vouchere si oferte speciale livrate prin
contactless RFID sau comunicaţii NFC, cipuri cu
circuite integrate pentru a fi folosite în telefoane
mobile şi dispozitive NFC si RFID, carduri
codificate magnetice şi carduri care conţin un
cip cu circuit integrat (carduri inteligente), carduri
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de securitate codificate, carduri codificate
cu caracteristici de securitate în scopuri de
autentificare, carduri codificate cu caracteristici
de securitate în scopuri de identificare, carduri
impregnate cu hologramă (codificate), carduri
de încărcare (charge cards), carduri bancare,
carduri de credit, carduri de debit, carduri cu cip,
carduri cu valoare stocată, carduri electronice
de suport de date, carduri de plată şi carduri de
plată toate codificate, carduri bancare, şi anume,
carduri bancare magnetice codificate şi carduri
bancare folosind memorii magnetice şi memorii
cu circuite integrate, cititoare de carduri de plată,
cititoare carduri magnetice codificate, cititoare
carduri electronice de suport de date, unităţi
de criptare electronice, hardware de calculator,
terminale de calculator, software de calculator
pentru utilizare în servicii financiare, industria
bancară (banking) şi de telecomunicaţii,
software de calculator conceput pentru a
permite cardurilor inteligente să interacţioneze
cu terminale şi cititoarele, cipuri de calculator
încorporate în telefoane şi alte dispozitive de
comunicare, echipament de telecomunicaţii,
terminale de tranzacţionare pentru puncte
de vânzare şi software de calculator pentru
transmitere, afişare şi stocare de tranzacţii,
identificare şi informaţii financiare utilizate
în serviciile financiare, industriile bancare
(banking) şi telecomunicaţiilor, dispozitive de
identificare radiofrecvenţă (transpondere),
aparate de verificare electronică pentru a
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verifica autentificarea de carduri de încărcare
(charge cards), carduri bancare, carduri de
credit, carduri de debit şi carduri de plată, maşini
de eliberare de numerar, dispozitive periferice
de calculator şi produse electronice, şi anume
maşini de calculat, organizatori electronici,
carneţele electronice, planificatori de buzunar,
telefoane mobile, aparate de telefoane mobile
(mobile telephone handsets), calculatoare
tabletă (tablet computers), cititoare digitale şi
asistenţi personali digitali (PDA-uri) şi alarme,
mouse pad-uri, echipament pentru stingerea
incendiilor, părţi/piese şi accesorii pentru toate
produsele menţionate anterior.
35 - Publicitate, conducerea (managementul)
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de consiliere de afaceri,
investigaţii de afaceri, agenţii de informaţii
comerciale, prezentarea de bunuri prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de comparare de preţuri,
orzanizarea de expoziţii în scopuri commerciale
sau publicitare, servicii de consultanţă în
marketing, servicii de cercetare de piaţă,
urmărire, analiză, prognoză şi raportare a
comportamentului de cumpărare a deţinătorului
de card, promovarea vânzării de bunuri
şi servicii ale altora prin intermediul unor
recompense şi stimulente generate în legătură
cu utilizarea de credit, de debit şi carduri de
plată, administrarea afacerilor de programe
de fidelizare şi recompensare, asistenţă
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comercială, industrială şi în managementul
afacerilor, estimări în afaceri, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor, studii
de marketing, informaţii statistice (de afaceri),
pregătire de extrase de cont, contabilitate,
cercetare de afaceri, relaţii publice, publicarea
de texte publicitare, emiterea de pliante
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
furnizate prin mijloace de telecomunicaţii mobile,
în legătură cu furnizarea de carduri de credit
şi carduri de debit, servicii de vânzare cu
amănuntul furnizate on-line, prin intermediul
reţelelor sau prin alte mijloace electronice,
utilizând informaţii digitalizate electronic în
legătură cu furnizarea de carduri de credit şi
carduri de debit, gestionarea bazelor de date de
calculator, promovarea concerte şi evenimente
culturale ale altora, organizarea de expoziţii cu
scopuri comerciale sau de publicitate, publicitate
pentru transport, călătorie, hoteluri, cazare,
hrană şi mese, sport, divertisment şi vizitarea
obiectivelor turistice, furnizarea de informaţii cu
privire la achiziţionarea de bunuri şi servicii on-
line prin internet şi alte reţele de calculatoare,
managementul înregistrărilor financiare,
servicii de informare, consiliere şi consultanţă
referitoare la toate serviciile menţionate mai sus.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, consultanţă
financiară, informaţie financiara, sponsorizare
financiară, servicii financiare, şi anume,
servicii bancare (banking), servicii de card
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de credit, servicii de card de debit, servicii de
carduri de încarcare (charge cards), servicii
de carduri pre-plătite oferite prin carduri cu
valoare stocată, tranzacţii electronice de
credit şi debit, servicii de plată şi prezentare a
facturilor, plata numerar (cash disbursement),
verificarea cecurilor, încasarea cecurilor (check
cashing), servicii de acces depozit şi servicii
bancomate (ATM-uri), servicii de autorizare
şi decontare/reglementare a tranzacţiilor,
reconciliere tranzacţie, gestionarea numerarului,
reglarea fondurilor consolidate, procesarea
disputelor consolidate, informaţii financiare
cu referire la servicii de depozit de date şi
informaţii despre profilul clientului, şi servicii
aferente de schimb, de acces (gateway), de
reglare(decontare)/reconciliere şi servicii de
mutare de fonduri în domeniul cardurilor de
plată, servicii de procesare de plăţi electronice,
servicii de autentificare şi verificare a tranzacţiei
de plată, servicii de schimb de valori, şi anume,
tranzacţiile în numerar electronice securizate şi
transmisii electronice de numerar, prin reţele de
calculatoare publice pentru a facilita comerţul
electronic, oferind informaţii financiare, şi anume
date şi raporturi de carduri de credit şi carduri de
debit, servicii de transfer electronic de fonduri şi
servicii de schimb valutar, servicii de evaluare
şi gestionare financiară a riscurilor pentru terţi
în domeniul creditelor de consum, diseminarea
de informaţii financiare prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, informaţii
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financiare puse la dispoziţie prin calculator
prin intermediul unei reţele de calculatoare
securizate de informare şi servicii de consiliere
în ceea ce priveşte toate serviciile de mai
sus, furnizarea de servicii financiare pentru
suportul serviciilor de vânzare cu amănuntul
furnizate prin mijloace de telecomunicaţii mobile,
şi anume, servicii de plată prin intermediul
dispozitivelor wireless, furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de vânzare
cu amănuntul furnizate on-line, prin intermediul
reţelelor electronice, analiză financiară şi
consultanţă, servicii bancare (banking) şi de
credit, servicii bancare, de plată, de credit,
de debit, de încasare (charge), de plată
numerar (cash disbursement), servicii de
acces la depozit cu valoare stocată, servicii de
verificare a cecurilor, procesarea tranzacţiilor
financiare, atât on-line, prin intermediul unei
baze de date de calculator sau prin intermediul
telecomunicaţiilor şi la punctul de vânzare,
servicii de procesare a tranzacţiilor financiare
de către deţinătorii de carduri prin bancomate
(ATM-uri), furnizarea de detalii de balanţă,
depuneri şi retrageri de bani pentru deţinătorii
de carduri prin intermediul bancomatelor(ATM-
uri), servicii reglare/decontare financiare şi
servicii de autorizare financiară în legătură cu
procesarea de tranzacţii de plată financiară,
servicii de asigurare de călătorie, emiterea şi
încasarea de cecuri de călătorie şi vouchere
de călătorie, servicii de autentificare plătitor,
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verificarea informaţiilor financiare, întreţinerea
înregistrărilor financiare, servicii de plată la
distanţă, servicii de portmoneu electronic cu
valoare stocată, servicii de plăţi electronice
şi servicii de autorizare şi reglare/decontare
a tranzacţiilor, furnizarea de servicii de debit
şi de credit prin intermediul unor dispozitive
de identificare radio frecvenţa (transpondere),
furnizarea de servicii de debit şi de credit
prin intermediul dispozitivelor de comunicare
şi de telecomunicaţii, furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de vânzare
cu amănuntul furnizate prin mijloace de
telecomunicaţii mobile, incluzând servicii de
plată prin intermediul dispozitivelor wireless,
procesarea tranzacţiilor de credit şi de debit
prin telefon şi prin link-ul de telecomunicaţii,
furnizarea de servicii financiare pentru suportul
serviciilor de vânzare cu amănuntul furnizate
on-line, prin intermediul reţelelor sau alte
mijloace electronice, utilizând informaţii
digitalizate electronic, servicii de schimb
de valori, şi anume, schimbul securizat de
valoare, inclusiv în numerar electronic, prin
intermediul reţelelor de calculatoare accesibile
prin intermediul cardurilor inteligente, servicii
de plată a facturilor furnizate prin intermediul
unui site web, servicii bancare on-line (on-
line banking), servicii financiare furnizare prin
telefon şi prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare sau internet, servicii financiare, şi
anume, furnizarea de plăţi mobile contactless
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prin comercianţi la vânzare cu amănuntul, on-
line şi locaţiile cu ridicata, servicii financiare,
şi anume, oferind un portofel digital bazat
pe acces in cloud, care stochează informaţii
de cont ale clientului pentru a avea acces la
cupoane, vouchere, coduri de pe vouchere şi
reduceri (rabates) la comercianţii de vânzare
cu amănuntul şi pentru a obţine recompense
de loialitate sau recompense monetare care
pot fi creditate în conturile lor, prin intermediul
unui sistem cash-back, servicii de proprietate
imobiliară, evaluări imobiliare, managementul
investiţiilor imobiliare, servicii de investiţii
imobiliare, servicii de asigurare imobiliară,
asigurare pentru proprietarii de proprietăţi,
servicii de asigurare cu privire la proprietate,
finanţare imobiliară, brokeraj imobiliar, expertize
imobiliare, servicii de agenţii imobiliare, evaluări
de bunuri imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de bunuri imobiliare, furnizarea de
împrumuturi/credite imobiliare, servicii de
finanţare legate de dezvoltare imobiliară,
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar, servicii financiare legate de proprietăţi
imobiliare şi construcţii, servicii financiare pentru
achiziţionarea de bunuri imobiliare, organizarea
unor acorduri de împrumut garantate cu bunuri
imobiliare, organizarea de coproprietate
de bunuri imobiliare, aranjarea furnizării de
finanţare pentru procurarea imobilului, asistenţă
în domeniul achiziţiilor şi intereselor imobiliare,
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investiţii de capital în domeniul imobiliar, servicii
de investiţii imobiliare comerciale, servicii
financiare referitoare la achiziţionarea de
proprietăţi, servicii financiare legate de vânzarea
de proprietăţi, evaluare financiară a proprietăţilor
funciare absolute (financial valuation of freehold
property), evaluare financiară a proprietăţlor
închiriate, intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare (arranging letting of real
estate), intermediere de contracte de arendare
de bunuri imobiliare (arranging of leases of
real estate), leasing de proprietăţi, leasing de
proprietăţi imobiliare, leasing de proprietăţi
funciare absolute (leasing of freehold property),
servicii de management imobiliar privind
tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare, evaluare
de proprietate, managementul portofoliului de
proprietate, management de proprietate, servicii
de consiliere cu privire la deţinerea de proprietăţi
imobiliare, servicii de consiliere cu privire la
evaluarea imobiliară, servicii de consiliere în
materie imobiliară pentru corporaţii, servicii de
informare computerizate cu privire la bunuri
imobiliare, servicii de consultanţă cu privire la
bunuri imobiliare, furnizarea de informaţii în
legătură cu proprietăţi imobiliare, furnizarea
de informaţii cu privire la piaţa imobiliară,
servicii de cercetare cu privire la achiziţia de
bunuri imobiliare, servicii de cercetare cu privire
la selectarea bunurilor imobiliare, finanţare
ipotecară (mortgage financing) şi securizarea
activelor (asset securization), servicii de
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consultanţă cu privire la soluţiile de plată, servici
bancare (banking), card de credit, card de debit
şi card de plată, servicii de informare, consiliere
şi consultanta referitoare la toate serviciile
menţionate mai sus.
38 - Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii
mobile, servicii de telecomunicaţii bazate
pe internet, servicii de comunicaţii de date,
servicii de transmisie electronică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare de
date la distanţă, inclusiv prin internet, servicii
pentru transmisia, furnizarea sau afişarea de
informaţii provenind dintr-o bancă de date
stocată pe calculator sau prin internet în
domeniul serviciilor financiare, transmisie de
date prin utilizarea de prelucrare electronică a
imaginii prin legătură telefonică mobilă, poşta
electronică, servicii de trimitere şi primire a
mesajelor, serviciile de difuzare de programe de
televiziune, de radio si de pe internet, asigurarea
accesului multi-utilizator la o reţea de informaţii
computerizată securizată pentru transferul
şi diseminarea unei game de informaţii în
domeniul serviciilor financiare, servicii de cartele
telefonice preplătite, servicii de informare,
consiliere şi consultanţa referitoare la toate
serviciile menţionate mai sus.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de proiectare (design),
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare de
hardware şi software de calculator, conversia
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de date sau documente din format fizic în
format electronic, servicii de consultanţă pentru
hardware si software de calculator, programare
pentru calculator, servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru gestionarea sistemelor
informatice, a bazelor de date şi a aplicaţiilor,
furnizarea folosirii temporara de software
nedescarcabil şi aplicaţii pentru gestionarea,
localizarea, activarea si revocarea autentificării
şi acreditările digitale a dispozitivelor de
comunicaţii near field (NFC), proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea de
hardware de calculator şi de aplicaţii software
pentru dispozitive mobile digitale, proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea
programelor de calculator care pot fi descărcate
şi aplicaţii software pentru telefoane mobile şi
alte dispozitive digitale care permit utilizatorilor
să acceseze cupoane, vouchere, coduri de
pe vouchere, rabaturi (reduceri), informaţii
comparare preţuri, opiniile despre produse
(product reviews), link-uri către site-urile de
vânzare cu amănuntul ale terţilor, precum
şi informaţii despre discounturi, proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea
programelor de calculator care pot fi descărcate
şi aplicaţii software care permit utilizatorilor
să acceseze oferte de promovare a vânzărilor
şi de a obţine recompense monetare, care
pot fi creditate în conturile lor, prin intermediul
unui sistem de cash-back, furnizor de aplicaţii
software (ASP) oferind software pentru primirea,
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transmiterea şi afişarea de vouchere, cupoane,
coduri de pe vouchere, oferte speciale,
comentarii (reviews), informaţii despre produse,
informaţii de comparare a preţurilor, link-uri către
site-uri web, precum şi primirea şi transmiterea
de date pentru achiziţionarea de bunuri şi
servicii, furnizor de servicii de aplicaţii oferind
software pentru a oferi consumatorilor informaţii
cu privire la discount-uri, vouchere si oferte
speciale pentru produsele şi serviciile altora,
servicii de furnizare de servicii de aplicare în
ceea ce priveşte software-ul de reţele sociale,
design grafic pentru compilarea de pagini web
pe internet, informaţii referitoare la hardware
sau software de calculator furnizate on-line
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet, crearea şi menţinerea site-uri web,
găzduire a site-urilor web ale altora, crearea de
pagini web, proiectarea, crearea şi găzduirea de
site-uri web comerciale, proiectarea, crearea şi
găzduirea de site-uri web de plată a facturilor,
servicii de calculator şi internet şi anume,
furnizarea unei baze de date electronice on-
line printr-o reţea globală de calculatoare în
domeniul autentificării şi verificării identităţii,
codificarea şi decodificarea de date în domeniul
informaţiilor financiare, servicii de autentificare
semnătură digitală pentru autentificarea altora,
şi anume, criptarea datelor şi integritatea
datelor, furnizarea pentru terţi de date criptate
şi semnate digital şi autentificate în vederea
utilizării în emiterea şi validarea certificatelor
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digitale în domeniul autentificării documentelor,
verificare, autentificare, emitere, distribuire şi
gestionare de certificate digitale, servicii de
consultanţă tehnică în domeniul programării de
calculatoare, reţelelor computerizate în domeniul
financiar, prelucrarea de date, siguranţa
comunicaţiilor, codarea şi decodarea de date
şi siguranţă reţelelor locale, diseminarea de
informaţii printr-o reţea globală de calculatoare
în domediul de software de calculator, hardware
de calculator, reţele computerizate financiare
şi reţele locale, servicii de prelucrare a datelor
şi de verificare a datelor, servicii de stocare
a datelor şi de recuperare a datelor, servicii
de depozit de date şi informaţii privind profilul
de client, leasing de timp de acces la o bază
de date computerizată, servicii de informare,
consiliere şi consultanţă cu privire la toate
serviciile menţionate anterior.

M 2020 02365 /
170286

TOTAL CLEAN S.R.L. 11/2020 3 - Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
11 - Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de uscare, de
ventilare și de uz sanitar.
16 - Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,

3 -
neschimbată
11 - modificată
16 -
neschimbată
21 -
neschimbată
35 -
neschimbată
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materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21 - Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

M 2020 05275 / ADSERV SRL 5 - Suplimente alimentare dietetice sub formă
de extracte de plante, tincturi cu efect curativ,
tablete şi capsule din/care conţin plante
medicinale, toate aceste produse fiind utilizate în
tratamentul afecţiunilor ficatului.

5 - modificată

M 2020 05877 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API

DOLY - COM DISTRIBUTIE
SRL

29 - Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile. , Carne,
extracte de carne, uleiuri şi grăsimi comestibile,
carne de pui, carne de curcan, carne de porc,
carne de vită, carne de miel, carne tocată, carne
proaspătă, carne procesată, afumată, sărată,
uscată, carne congelată, carne preparată,
pateuri din carne, carne de peşte, carne de
crab, carne de scoici uscate, grăsime din carne
de vită (pentru alimente), extract din carne,
concentrate din carne, carne prăjită.

29 - modificată
35 - modificată
39 - modificată
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou. ,
Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu diverse tipuri de carne şi cu
diverse preparate care conţin carne.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare de alimente, ambalare de
carne.

M 2020 05888 / MARIAN-DANIEL
CONSTANTIN

3 - Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
35 - Publicitate, regruparea la un loc în
beneficiul terţilor a produselor diserve
(exceptând trasnportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping),
servicii de agenţii de import-export.

3 -
neschimbată
35 -
neschimbată

M 2020 07501 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

GRIGORE MICLĂUŞ 9 - Aparate și instrumente pentru acumularea și
stocarea curentului electric, baterii pentru țigări
electronice, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, încărcătoare pentru bateriile țigărilor
electronice, software descărcabil, software
descărcabil de sistem și de suport de sistem
și firmware, firmware și software descărcabil
pentru țigări electronice.
16 - Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite, panouri publicitare
din hârtie sau carton, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere

9 -
neschimbată
16 -
neschimbată
24 -
neschimbată
25 - ștearsă
26 -
neschimbată
34 -
neschimbată
35 - modificată
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din hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
rechizite de birou, cataloage, agende, fluturaşi
publicitari, tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), suporturi pentru stilouri
şi creioane, instrumente de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), benzi pentru
trabucuri.
24 - Lenjerie de uz casnic, de exemplu,
cearceafuri, dosuri de perne, prosoape din
materiale textile, textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, lenjerie de pat, pături pentru pat.
26 - Pandantive, altele decat cele pentru
bijuterii, inele de chei sau lanţuri pentru
brelocuri, aplicaţii (mercerie), insigne pentru
purtare, nu din metale preţioase.
34 - Tutun și produse de tutun, țigări, țigarete,
trabucuri, pachete cu hârtii pentru ţigări,
cuţite pentru trabucuri, suporturi pentru
trabucuri, filtre pentru ţigări, tabachere, ţigări
care conţin substituenţi de tutun, nu pentru
scopuri medicale, pietre pentru aprindere,
ţigări electronice, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru tutun, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru ţigările electronice,
soluţii lichide pentru ţigările electronice,
cartomizoare pentru țigări electronice,
atomizoare pentru țigări electronice, narghilea,
brichete pentru fumători, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, instrumente
de curăţat pipele de tutun, maşini de buzunar
pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat, cutii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2152

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
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pentru tutunul de prizat, pungi cu tutun, pipe de
tutun.
35 - Publicitate, servicii de agenţie de
publicitate, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare), servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu articole utilizate împreună cu
tutunul, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, Publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, furnizare de
servicii de informare și consiliere în domeniul
comerțului electronic, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), servicii de
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publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, toate aceste servicii in legatura
cu produse din industria tutunului precum si
accesorii pentru fumatori.

M 2020 07511 / CABINET M. OPROIU SRL ROPHARMA S.A. 5 - Medicamente de uz uman pentru tratamentul
prostatei, deficiențelor erectile și aparatului
urinar, suplimente dietetice și suplimente
alimentare de uz medical pentru tratamentul
prostatei, deficiențelor erectile și aparatului
urinar.

5 - modificată

M 2020 09158 / SC ADSERV SRL 5 - Suplimente alimentare din extracte de plante,
tincturi cu efect curativ, tablete şi capsule din/
care conţin plante medicinale sub formă de
suplimente alimentare.

5 -
neschimbată

M 2021 02056 / PROMEDIVET SRL 5 - Preparate farmaceutice, medicale de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz veterinar, suplimente
alimentare pentru animale de uz medical.

5 -
neschimbată

M 2021 03702 / MEDCARE RESEARCH S.R.L 5 - Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente

5 -
neschimbată
10 -
neschimbată
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pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente.
10 - Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale și veterinare, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru alăptarea bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.

M 2021 03767 / METRO PROPERTIES SRL 41 - servicii de disc jockey (divertisment), servicii
de discotecă, servicii de karaoke producţia de
muzică, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, închirierea aparatelor de
înregistrare video
43 - Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

41 - modificată
43 -
neschimbată



8. MODIFICĂRI CONFORM DECLARAŢIEI 
PREVĂZUTĂ LA ART. 11  DIN LEGE
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Modificări conform declarației prevăzută la art. 11 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

047631 032037 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, chipsuri de cartofi,
crochete, nuci preparate.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sagou,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, chipsuri (produse din cereale), fulgi
de porumb, biscuiți, fulgi de ovăz, floricele de porumb.

050261 036145 30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sagou,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, biscuiți.

051466 037083 30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sagou,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, biscuiți.

052962 038828 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, chipsuri din fructe,
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Registrul Mărcilor

chipsuri de cartofi, crochete, nuci preparate, arahide
procesate.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sagou,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, preparate pe bază de cereale,
chipsuri (produse din cereale), fulgi de porumb,
biscuiți, fulgi de ovăz, floricele de porumb.

M 2003 01762 055122 32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi izotonice.

M 2004 03609 060605 30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, mirodenii, gheaţă, biscuiți.

M 2005 05914 070035 41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, producții de film, servicii de tabere de
vacanță (divertisment), servicii de cluburi de noapte,
organizare de târguri în scop cultural sau educațional,
organizare și susținere de congrese și conferințe,
servicii de studiouri de film, servicii de studiouri de
înregistrare, producție de spectacole, organizarea
și susținerea de simpozioane, organizarea de
concursuri de frumusețe, furnizare online de publicații
electronice nedescărcabile, publicare de cărți,
organizare de competiții (educație sau divertisment),
organizare și susținere de seminarii și congrese,
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organizarea și susținerea de conferințe, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizarea de spectacole (servicii de impresariat).

M 2007 01925 089294 30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, biscuiți.

M 2008 02019 093408 16 - Produse de imprimerie, fotografii, papetărie.
35 - Publicitate, lucrări de birou.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, divertisment de radio și televiziune,
producții de film, producție de programe radiofonice
și de televiziune, divertisment difuzat prin televiziune,
servicii educative de instruire, organizarea și
susținerea de conferințe, organizarea și susținerea
de seminarii, servicii de scriere, altele decât cele
publicitare.

M 2008 02020 093409 16 - Produse de imprimerie, fotografii, papetărie.
35 - Publicitate, lucrări de birou.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, divertisment de radio și televiziune,
producții de film, producție de programe radiofonice
și de televiziune, divertisment difuzat prin televiziune,
servicii educative de instruire, organizarea și
susținerea de conferințe, organizarea și susținerea
de seminarii, servicii de scriere, altele decât cele
publicitare.

M 2008 02022 093411 16 - Produse de imprimerie, fotografii, papetărie.
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35 - Publicitate, lucrări de birou.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, divertisment de radio și televiziune,
producții de film, producție de programe radiofonice
și de televiziune, divertisment difuzat prin televiziune,
servicii educative de instruire, organizarea și
susținerea de conferințe, organizarea și susținerea
de seminarii, servicii de scriere, altele decât cele
publicitare.

M 2008 03456 094399 30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, biscuiți.

M 2010 05080 111169 20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice, fotolii, saltele
pentru schimbarea bebelușilor, coșuri nemetalice,
coșuri pentru copii/leagăne, somiere, paturi, schelete
de paturi din lemn, bănci (mobilă), cufere de
depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, suporturi
pentru cărti (mobilă), suporturi pentru sticle, cutii
din lemn pentru sticle, șezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, agățători pentru haine/agățători pentru
îmbrăcăminte, cârlige de agățat, nemetalice/cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
tejghele (mese), lădițe, dulapuri, birouri, cărucioare
de servit cina (mobilă), suporturi de prezentare, uși
pentru mobilă, dibluri, nemetalice/cepuri (știfturi),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2160

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

nemetalice/știfturi (cepuri), nemetalice, mese de
proiectare, dulapuri pentru dosare, suporturi pentru
flori (mobilă), mobilă, elemente despărțitoare din
lemn pentru mobilă, rotile pentru mobilă, nemetalice,
rafturi de mobilă, paleți de manipulare, nemetalici,
suporturi pentru pălării, scaune înalte pentru bebeluși,
dulapuri de cartotecă (mobilă), panouri de agățat
cheile, butoane rotative, nemetalice, scări din lemn
sau plastic, pupitre, rafturi de bibliotecă, dulapuri
individuale, rafturi pentru reviste, saltele pentru
țarcurile pentru copii, saltele, plăci de oglindă,
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice, pentru
pasageri, mobilă de birou, rafturi pentru farfurii,
țarcuri de joacă pentru bebeluși, placarde din lemn
sau plastic, dopuri (dibluri), nemetalice/elemente
de fixare de perete, nemetalice, rafturi (mobilă),
nituri, nemetalice, capre de tăiat lemne, mobilier
școlar, ecrane de protecție pentru șeminee (mobilă),
ecrane de protecție (mobilă), scaune/bănci (scaune),
banchete, scaune din metal, rame de lemn pentru
stupi, scoici, rafturi pentru dulapurile de registratură,
rafturi pentru depozitare, plăci cu denumiri de firme
din lemn sau plastic, birouri de lucrat în picioare,
trepte (scări), nemetalice, taburete, blaturi de mese,
mese, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/robinete
cu cep, nemetalice, pentru butoaie, cărucioare de
servit ceaiul, suporturi de prosoape (mobilă), tăvi,
nemetalice, capre de lucru (mobilă), cărucioare
(mobilă), mese pentru calculatoare (mobilă)/mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), mese de scris/
rafturi pentru mașinile de scris, suporturi pentru
umbrele, bancuri de menghină (mobilă), platforme
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pentru schimbarea bebelușilor montate în perete,
mese de scris.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate prin
poștă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență privind
managementul comercial sau industrial, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, managementul computerizat
al fișierelor, analiza costurilor, căutare de date în
fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de import-export, facturare, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, servicii de relații
media, machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, publicitate online pe o rețea de calculatoare,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, întocmirea ștatelor de plată, consultanță
în domeniul managementului personalului, recrutarea
de personal, închirierea mașinilor de fotocopiere,
prezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), testare psihologică în vederea
selectării de personal, relații publice, închirierea
de material publicitar, publicitate radio, servicii de
secretariat, sistematizarea informațiilor în baze de
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date computerizate, pregătirea documentației fiscale,
servicii de depunere a documentației fiscale.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, analiză chimică, închirierea de
calculatoare, programare computerizată, proiectare
de software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii de
protecție împotriva virușilor de calculator, conversia
datelor sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor pentru
calculator, alta decât conversia în format fizic,
digitalizarea documentelor , inginerie, proiectare
industrială, instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor)
prin acces de la distanță, proiectarea ambalajelor,
controlul calității, evaluarea calității lemnului pe picior,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea și
dezvoltarea de produse noi pentru terți , actualizarea
software-ului pentru calculatoare, analiza apei,
închirierea serverelor web.

M 2010 06571 111912 36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea bunurilor imobiliare,
management imobiliar, colectarea chiriilor.

M 2011 07840 119775 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
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de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetelor
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare, publicații
electronice descărcabile, programe de calculator
(software descărcabil).
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase),
caractere tipografice, clişee, publicații tipărite, cărți,
cataloage, reviste (publicații periodice), schițe,
calendare, almanahuri, fotografii.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, consultanță
profesională în afaceri, consultanță în managementul
și organizarea afacerii, agenții de publicitate,
informații despre afaceri, servicii de relocare pentru
afaceri, cercetare de piață, studii de piață, relații
publice, sistematizarea informațiilor în fișiere
electronice, publicare de texte publicitare, redactare
de texte publicitare.
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38 - Telecomunicaţii, servicii de transmisie
(televiziune prin cablu), transmitere de mesaje și de
imagini cu ajutorul calculatorului, comunicații prin
terminale de calculator, furnizarea accesului la baze
de date, furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de computere.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea și conducerea de seminarii,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
publicarea de cărți, publicarea de cărți și de jurnale
electronice, publicarea de texte, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, producția de filme cinematografice.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, proiectare de software pentru calculatoare,
proiectarea de decorațiuni interioare, design
industrial, design de ambalaje, design de arte grafice,
crearea și întreținerea site-urilor web pentru terți.

M 2013 03193 127060 38 - Telecomunicaţii, închiriere de timp de acces la
rețele globale de calculatoare, furnizare de acces
la baze de date, difuzare de televiziune prin cablu,
comunicații telefonice celulare, comunicații prin
telefon, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
computerizată de mesaje și imagini, furnizate de
camere de chat pe internet, trimitere de mesaje,
închiriere de aparate pentru trimiterea mesajelor,
închiriere de modemuri, furnizare de forumuri online,
transmisie prin satelit, difuzare radio, închiriere
de echipamente de telecomunicații, furnizare de
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conexiuni de telecomunicații la o rețea globală de
calculatoare, furnizarea de canale de telecomunicații
pentru servicii de teleshopping, servicii de rutare și
joncțiune de telecomunicații, servicii de telefonie,
difuzare de televiziune, transmisie de fișiere digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețeaua globală
de calculatoare, servicii de teleconferință, servicii
de telex, difuzare radio, transmisie de telegramele,
transmiterea de felicitări online, transmiterea de
fișiere digitale, servicii de videoconferință, servicii
de mesagerie vocală, servicii de difuzare fără fir,
servicii de paginare (radio, telefon sau alte mijloace
de comunicare electronică), servicii de telegraf.

M 2013 07320 164660 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, publicitate prin poștă,
actualizarea materialelor publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, închirierea spațiilor
publicitare, analiza prețului de achiziție, evaluări ale
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
licitații, contabilitate, administrare comercială a
licențierii produselor și serviciilor pentru alte companii,
procesarea administrativă a ordinelor de comandă,
consultanță profesională în afaceri, informații de
afaceri, investigații de afaceri, managementul
afacerilor și consultanță de organizare, consultanță
pentru managementul afacerilor, cercetare de afaceri,
servicii de relocare pentru afaceri, informații și
consiliere comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), asistență de management comercial
și industrial, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, servicii de comparație
a prețurilor, compilarea informațiilor în baze de
date computerizate, sistematizarea informațiilor în
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baze de date computerizate, intermedieri căutări
de date în fișiere de computer, demonstrații cu
produse, publicitate prin corespondență directă,
distribuirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, prognoze economice, servicii de expert
în eficiența afacerilor, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
management computerizat al fișierelor, agenții de
import-export, asistență pentru management industrial
sau comercial, agenții de informare comercială,
facturare, marketing, cercetare de marketing, studii
de marketing, închirieri de echipamente și aparatură
de birou, publicitate online pe o rețea de computer,
sondaje de opinie, publicitate în aer liber, servicii
de externalizare (asistență de afaceri), intermediere
de achiziții (achiziția de produse si servicii peptru
alte afaceri), relații publice, întocmirea statelor de
plată, consultanță în domeniul managementului
personalului, recrutarea personalului, testare
psihologică pentru selectarea personalului, pregătirea
secțiunilor publicitare, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, publicitate radio, reclame
radio, închirierea spațiilor publicitare, intermedieri
de promoții de vânzare, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutare de
sponsorizare, servicii de telemarketing, publicitate
televizată/reclame televizate, procesarea cuvintelor,
revizuire a costurilor, compilare de informații
statistice, furnizare de informații statistice, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale.
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44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură, stomatologie, servicii ale clinicilor
medicale, asistență medicală, îngrijire medicală,
închirierea echipamentelor medicale, sanatorii,
spitale, centre de sănătate, servicii de telemedicină,
servicii prestate de farmaciști pentru elaborarea
rețetelor, consiliere farmaceutică, chirurgie plastică,
servicii de terapie, saloane de frumusețe, servicii ale
spa-urilor, închirierea instalațiilor sanitare, servicii de
asistență medicală, servicii de medicină alternativă,
chirurgie estetică.

M 2014 00213 134181 9 - Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor, suporţi de date magnetici, discuri
acustice, toate tipurile de programe de calculator şi
software, precum şi echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare.
16 - Papetărie, carton şi produse tipărite în legătură
cu serviciile de telecomunicaţii, fotografii şi articole de
papetărie.
35 - Publicitate, managementul afacerilor comerciale
şi administraţie comercială în legătură cu în legătură
cu serviciile de telecomunicaţii.
38 - Servicii de telecomunicaţii, închiriere de timp de
acces la rețele globale de calculatoare, furnizare de
acces Ia baze de date, difuzare de televiziune prin
cablu, comunicații telefonice celulare, comunicații
prin telefon, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
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computerizată de mesaje și imagini, furnizare de
camere de chat pe internet, trimitere de mesaje,
închiriere de aparate pentru trimiterea mesajelor,
închiriere de modemuri, furnizare de forumuri online,
transmisie prin satelit, difuzare radio, închiriere
de echipamente de telecomunicații, furnizare de
conexiuni de telecomunicații la o rețea globală de
calculatoare , furnizarea de canale de telecomunicații
pentru servicii de teleshopping, servicii de rutare și
joncțiune de telecomunicații, servicii de telefonie,
difuzare de televiziune, transmisie de fișiere digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețeaua globală
de calculatoare, servicii de teleconferință, servicii
de telex, transmisie de telegrame, transmiterea de
felicitări online, transmiterea de fișiere digitale, servicii
de videoconferință, servicii de mesagerie vocală,
servicii de difuzare fără fir, servicii de paginare (radio,
telefon sau alte mijloace de comunicare electronică),
servicii de telegraf.
41 - Educaţie, formare şi divertisment în legătură cu
serviciile de telecomunicaţii.

M 2014 00644 134182 9 - Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea datelor,
sunetului sau imaginilor, suporţi de date magnetici,
discuri acustice, toate tipurile de programe de
calculator şi software, precum şi echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare.
16 - Papetărie, carton şi produse tipărite în legătură
cu serviciile de telecomunicaţii, fotografii şi articole de
papetărie.
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25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
35 - Publicitate, managementul afacerilor
comerciale şi administraţie comercială în legătură cu
telecomunicaţii.
38 - Servicii de telecomunicaţii, închiriere de timp de
acces la rețele globale de calculatoare, furnizare de
acces Ia baze de date, difuzare de televiziune prin
cablu, comunicații telefonice celulare, comunicații
prin telefon, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
computerizată de mesaje și imagini, furnizare de
camere de chat pe internet, trimitere de mesaje,
închiriere de aparate pentru trimiterea mesajelor,
închiriere de modemuri, furnizare de forumuri online,
transmisie prin satelit, difuzare radio, închiriere
de echipamente de telecomunicații, furnizare de
conexiuni de telecomunicații la o rețea globală de
calculatoare , furnizarea de canale de telecomunicații
pentru servicii de teleshopping, servicii de rutare și
joncțiune de telecomunicații, servicii de telefonie,
difuzare de televiziune, transmisie de fișiere digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețeaua globală
de calculatoare, servicii de teleconferință, servicii
de telex, transmisie de telegrame, transmiterea de
felicitări online, transmiterea de fișiere digitale, servicii
de videoconferință, servicii de mesagerie vocală,
servicii de difuzare fără fir, servicii de paginare (radio,
telefon sau alte mijloace de comunicare electronică),
servicii de telegraf.
41 - Servicii educative, de formare şi divertisment în
legătură cu telecomunicaţii.
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M 2014 02636 132392 8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
18 - Piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelărie, piei de animale,
rucsacuri pentru alpiniști, genți pentru camping,
genți pentru sporturi, genți de plajă, piei de vite,
piei finisate, cadre pentru umbrele de ploaie sau
de soare, centuri din piele, genți de mână, imitație
de piele, piele de ied, piele, în formă brută sau
semiprelucrată, moleschin (imitație de piele), plase
pentru cumpărături, umbrele de soare, port-bebe,
rucsacuri/genți de spate, ghiozdane școlare/genți
pentru școală, sacoșe de cumpărături, curele pentru
umăr(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr/
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi pentru
transportul bebelușilor, marsupii pentru transportul
copiilor, geamantane, genți de scule, goale, cufere de
voiaj, genți de voiaj, seturi de voiaj (din piele), cufere
(bagaje), inele pentru umbrele, bețe de umbrele, huse
de umbrele, mânere de umbrele, umbrele, valize,
sacoșe de cumpărături cu roți.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, umbrare (structuri), nemetalice, piatră,
artificială, balustrade, nemetalice, piatră pentru
construcții, materiale de construcții, nemetalice,
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panouri de construcții, nemetalice, construcții,
nemetalice, construcții, transportabile, nemetalice,
cabane, nemetalice, ferestre batante, nemetalice,
tăblii pentru uși, nemetalice, tocuri de uși, nemetalice/
rame de uși, nemetalice, uși, nemetalice, dale pentru
pardoseală, nemetalice, pardoseli, nemetalice, uși
pliante, nemetalice, geotextile, granit, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, plase împotriva insectelor,
nemetalice, pardoseală din parchet, paravane,
nemetalice, pavele luminoase, pavele, nemetalice,
plăci de pavare, nemetalice, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, învelitori pentru acoperiș,
nemetalice, învelitori pentru acoperiș, nemetalice,
care încorporează celule fotovoltaice, gresie pentru
construcții, placare exterioară cu vinil, lambriuri,
nemetalice, placări pentru pereți, nemetalice, utilizate
în construcții, pavaje din lemn.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse în alte
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, rachită, corn, os,
fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice, saltele cu aer, nu cele pentru
scopuri medicale, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebelușilor, coșuri pentru copii/leagăne, articole
pentru pat, cu excepția lenjeriei, paturi/culcușuri
pentru animalele de gospodărie, schelete de paturi
din lemn, bănci (mobilă), bănci de lucru, cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, perne
de sprijin, suporturi pentru cărți (mobilă), suporturi
pentru sticle, șezlonguri, cutii pentru jucării, butuci
pentru tăiat (mese), lădițe, dulapuri, inele pentru
perdele, suporturi pentru draperii, nu cele din material
textil, călăreți pentru prinderea perdelei de șină, șine
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pentru perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), șezlonguri de punte,
decorațiuni din plastic pentru produsele alimentare,
birouri, cărucioare de servit cina (mobilă), divane,
cuști pentru câini, uși pentru mobilă, mobilă, mobilă
din metal, rafturi de mobilă, numere pentru case,
nemetalice, neluminoase, scări din lemn sau plastic,
covorașe, detașabile, pentru chiuvete/covorașe
detașabile sau protecții pentru chiuvete, saltele
pentru țarcurile pentru copii, saltele, elemente mobile
(decorațiuni), mobilă de birou, perne (de dormit),
țarcuri de joacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, ratan, scaune/bănci(scaune),
scaune din metal, canapele, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru plante
sau arbori, birouri de lucrat în picioare, mese, mese
din metal, suporturi de prosoape (mobilă), mese
pentru calculatoare(mobilă)/mese cu rotile pentru
calculatoare(mobilă), mese de scris/rafturi pentru
mașinile de scris, suporturi pentru umbrele, suporturi
pentru lavoare (mobilă).
21 - Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, mături, găleți/vedre,
găleți realizate din împletituri, mături mecanice
pentru covoare, ceramică pentru uz casnic, capace
pentru farfurii/capace pentru veselă, veselă, farfurii
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de unică folosință, suporturi pentru uscarea rufelor,
coșuri de gunoi/găleți de gunoi/pubele/lăzi de gunoi,
ștergătoare de praf, neelectrice, vase de lut/faianță,
cratițe din lut, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, mănuși de grădinărit,
sfere decorative din sțiclă, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), mopuri, perii de toaletă, dozatoare
pentru hârtia de toaletă/igienică, bureți pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia de
toaletă/igienică, jardiniere.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
nu din materiale textile, gazon artificial, covorașe de
baie, substrat de covor, covoare pentru automobile,
covoare/carpete, carpete agățate pe pereți, nu din
material textil, covorașe de intrare, învelitori de
pardoseală, covoare pentru gimnastică/saltele pentru
gimnastică, linoleum, covorașe/preșuri, covoare din
frânghii împletite pentru pârtiile de schi, covoare
antiderapante, covoare din stuf, tapet din material
textile, învelitori de pardoseală din vinii, tapet.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, momeală artificială pentru
pescuit, zăpadă artificială pentru pomii de Crăciun,
saltea dejoacă pentru bebeluși, suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, măști de carnaval, pomi de
Crăciun din material sintetic, suporturi pentru pomii de
Crăciun.
35 - Servicii de publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de birou,
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cu excepţia serviciilor care vizeaza produsele din
clasa 24.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, vopsire,
interioară și exterioară, aplicarea tapetului/tapetare,
tencuire.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, livrarea bunurilor, operațiuni
de încărcare-descărcare, depozitarea de bunuri,
depozitare/înmagazinare.

M 2015 00887 137867 9 - Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice, compact
discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de înregistrare
digitală, echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, software pentru calculatoare.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, închiriere
de spațiu publicitar, publicitate on-line într-o rețea
de calculatoare, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare.
38 - Telecomunicaţii.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, producții de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de tabere de vacanță
(divertisment), servicii de cluburi de noapte,
organizare de târguri în scop cultural sau educațional,
organizare și susținere de congrese și conferințe,
servicii de studiouri de film, servicii de studiouri de
înregistrare, producție de spectacole, organizarea
și susținerea de simpozioane, organizarea de
concursuri de frumusețe, furnizare online de publicații
electronice nedescărcabile, publicare de cărți,
organizare de competiții (educație sau divertisment),
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Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

organizare și susținere de seminarii și congrese,
organizarea și susținerea de conferințe, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizarea de spectacole (servicii de impresariat).

M 2015 04101 139849 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, licitare, ținerea evidenței
contabile/contabilitate, marketing.
36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, servicii de arhitectură, inginerie.
43 - Restaurante şi cazare temporară.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumusete pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

M 2015 04102 139847 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, licitare, ținerea evidenței
contabile/contabilitate, marketing.
36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2176

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege
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39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, servicii de arhitectură, inginerie.
43 - Restaurante şi cazare temporară.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumusete pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

M 2015 04103 139848 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, licitare, ținerea evidenței
contabile/contabilitate, marketing.
36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, servicii de arhitectură, inginerie.
43 - Restaurante şi cazare temporară.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumusete oameni sau pentru animale,
servicii din agricultură, horticultură şi silvicultură.

M 2015 04104 139850 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, licitare, ținerea evidenței
contabile/contabilitate, marketing.
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36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, servicii de arhitectură, inginerie.
43 - Restaurante şi cazare temporară.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

M 2015 04105 139851 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, licitare, ținerea evidenței
contabile/contabilitate, marketing.
36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, servicii de arhitectură, inginerie.
43 - Restaurante şi cazare temporară.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
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animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

M 2016 02868 144700 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, licitare, ținerea evidenței
contabile/contabilitate, marketing.
36 - Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, servicii de arhitectură, inginerie.
43 - Restaurante şi cazare temporară.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

M 2016 05213 148685 35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea și menținerea
datelor în bazele de date computerizate, administrare
comercială privind licențierea bunurilor șlserviciilor
aparținând terților, analiza costurilor, asistență
în managementul afacerilor, asistență privind
managementul comercial sau industrial, auditul
afacerilor, căutarea de sponsorizări, cercetare de
marketing, cercetări privind afacerile, compilarea de
informații în baze de date computerizate, compilarea
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statisticilor, consultanță în domeniul managementului
personalului, consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, consultanță
profesională in afaceri, evaluări ale afacerilor,
furnizarea de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închiriere de echipamente și mașini de
birou, închirierea de material publicitar, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, informații în
domeniul afacerilor, întrebări (consultanță) privind
afacerile, investigații privind afacerile, licitare,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, managementul administrativ externalizat
pentru companii, managementul computerizat al
fișierelor, marketing, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale pentru terți, optimizare pe
motoarele de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului site-urilor web, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, postarea de afișe publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, procesarea cuvintelor,
producția de clipuri publicitare, prognoze economice,
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publicitate directă prin poștă, publicarea de texte
publicitare, publicitate cu plata per click, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, publicitate prin
poștă, publicitate prin televiziune, publicitate radio,
răspândirea materialelor publicitare, recrutarea
de personal, relații publice, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, scrierea de texte publicitare,
servicii de agenție de informații comerciale, servicii
de agenție de publicitate, servicii de comerț online
cu amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de consiliere privind managementul afacerilor,
servicii de externalizare (asistență de afaceri), servicii
de intermediere comercială, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, servicii de secretariat, servicii de
telemarketing, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, sondaje de opinie, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicații,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți, studii de
marketing, ținerea evidenței contabile/contabilitate.
38 - Telecomunicaţii, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, difuzarea prin intermediul televizorului, flux
continuu (streaming) de date, furnizarea canalelor
de telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
furnizarea de forumuri online, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă, servicii
de poștă vocală, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
servicii de videoconferință, transmisia fără fir
(wireless), transmisia video la cerere, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
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transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, transmiterea prin satelit.

M 2019 00063 34 - Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri, tutun,
tutun de mestecat, tutun de prizat, trabucuri, țigări,
țigarete, ierburi pentru fumat, cutii pentru tutun de
prizat, muștiucuri pentru țigări, pipe de tutun, cuțite
pentru trabucuri, mașini portabile pentru rularea
țigărilor, muștiucuri pentru suporturile de țigări,
filtre pentru țigări, instrumente de curățat pipele de
tutun, rafturi/suporturi pentru pipele de tutun, nu din
metale prețioase, borcane/recipiente de tutun, nu
din metale prețioase, chibrituri, cutii de chibrituri,
scrumiere pentru fumători, pietre pentru aprindere,
hârtie de țigări, tabachere, hârtie absorbantă pentru
pipele de tutun, pungi cu tutun, brichete pentru
fumători, țigări care conțin înlocuitori de tutun, nu
în scopuri medicale, țigări electronice, soluții lichide
pentru țigările electronice, vaporizatoare orale pentru
fumători, recipiente cu gaz pentru brichete, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru utilizare în
țigările electronice, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru tutun.

M 2019 05778 165223 5 - Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
suplimente alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente, materiale
pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide, alimente și substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical sau veterinar,
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acaricide, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aminoacizi pentru scopuri veterinare, anestezice,
produse pentru spălarea animalelor (insecticide),
preparate biologice pentru scopuri veterinare,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, antibiotice, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, loțiuni pentru scopuri veterinare
medicamente de uz veterinar, biocide, antiseptice,
dezinfectanți și antiseptice, apă de gură pentru
scopuri medicale.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, horticultură și de silvicultură, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru animale,
creșterea animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
control al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, îngrijirea animalelor
de companie, consiliere farmaceutică, asistență
veterinară.

M 2019 07617 166531 39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, organizare de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane, prin
intermediul unei aplicații online, rezervări de transport,
rezervări de călătorie, transportul turiștilor, transportul
aerian, rezervarea locurilor de călătorie, închirierea
de mașini, organizarea de croaziere, însoțirea
turiștilor, servicii de agenție de transport [expediere
(Am.)]/servicii de agenție de transport, închirierea
autocarelor, transportul de pasageri, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate electronic,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transport, transportul turiștilor,
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organizarea transportului pentru deplasările turistice,
furnizarea de informații despre transport.

M 2019 07980 167900 34 - Tutun și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri, brichete
pentru fumători.



9.     Renunţări conform art.32
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Tabel al mărcilor renunţate conform art.32

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2013 00099 11/01/2013 ROUTE FORCE SC ROUTE FORCE

SRL, STR. REPUBLICII
NR. 223, CAMERA
NR. 1, PARTER, JUD.
TULCEA, BABADAG,
ROMANIA

45

M 2013 00114 11/01/2013 SmartPocket BODU SEBASTIAN
VALENTIN, STR.
SF. SPIRIDON
NR. 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

25

M 2013 00162 15/01/2013 AP SC ATTACK
PROTECTION SRL,
STR. ELIBERĂRII NR.
5, BL. 2, SC. A, ET.
2, AP. 10, JUDEŢUL
HUNEDOARA,
HUNEDOARA,
ROMANIA

45

M 2013 00263 18/01/2013 LAIKI LEASING MARFIN LEASING
IFN (ROMÂNIA)
SA, STR. EMANOIL
PORUMBARU
NR. 90-92, ET.
1-2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011428,
ROMANIA

7, 9,
10, 11,
16, 35,
36, 37,
39, 41,
42

M 2013 00264 18/01/2013 LAIKI LEASING MARFIN LEASING
IFN (ROMÂNIA)
SA, STR. EMANOIL
PORUMBARU
NR. 90-92, ET.
1-2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011428,
ROMANIA

7, 9,
10, 11,
16, 35,
36, 37,
39, 41,
42

M 2013 00295 21/01/2013 OIL CRAFT SC THE ROMPETROL
GROUP CORPORATE
CENTER SRL, PIAŢA
PRESEI LIBERE
NR. 3-5, CITY GATE
NORTHERN TOWER,
ET. 5, CAMERA
2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013702,
ROMANIA

4, 9,
28, 35,
41
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M 2013 00400 24/01/2013 SPRING STAR SC ACUSTIC

CONCEPT SRL, BD.
FERDINAND NR. 129,
BL. E1, SC. 1, ET.
P, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

M 2013 00422 24/01/2013 DUNAREA SC DUNAREA SA
ROMANIA, BDUL.
UNIRII NR. 47, BL.
E3A,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

1, 7, 9,
11, 12,
35, 38,
40, 42

M 2013 00494 28/01/2013 SC ROMTELECOM
SA, PIAŢA PRESEI
LIBERE NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY
GATE, TURNUL DE
NORD, ETAJELE
7-18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, *,
ROMANIA

9, 16,
35, 37,
38, 41,
42

M 2013 00506 28/01/2013 ATOM X MOLDOVEANU
VERONICA, ALEEA
SURAIA NR. 8, BL.
51, SC. 4, ET. 3,
AP. 57, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

M 2013 00507 28/01/2013 I LOVE DECO
HANDMADE
PRODUCTS

MOLDOVEANU
VERONICA, ALEEA
SURAIA NR. 8, BL.
51, SC. 4, ET. 3,
AP. 57, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

40, 42

M 2013 00572 30/01/2013 M.T.S.G. M.T. SAFETY
GUARD

SC M.T.SAFETY
GUARD SRL, ŞOS.
NAŢIONALĂ NR. 42F,
BL. A4, SC. E, ET. 2,
AP. 4, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

45

M 2013 00626 31/01/2013 MÎŢA DE MUNTE SC MÎŢA DE MUNTE
SRL, NR. 688,
JUDEŢUL SIBIU,
COMUNA POPLACA,
ROMANIA

45
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M 2013 00649 01/02/2013 Ez Bill facturi

prietenoase
SC BAKEMONO
SRL, STR. MUZEUL
ZAMBACCIAN NR.
33, ET. 2, AP. 5,
CAMERA 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

42

M 2013 00690 04/02/2013 APA ZEN SC FOTON 2000
SELF SRL, BD. ION
MIHALACHE NR.
70-84, BL. 45, SC. B,
ET. 2, AP. 45, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
011196, ROMANIA

5, 32

M 2013 00873 11/02/2013 PET 4 PET
RECYCLING

SC RE PET SRL, STR.
GHEORGHE DOJA,
CAMERA NR. 3, NR.
76, JUDEŢUL MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ,
ROMANIA

35, 39,
40

M 2013 00886 11/02/2013 Romania International
Ballet Competition

ASOCIATIA
CULTURALA DARIA'S,
STR. GORUNULUI
NR. 21, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 0212625,
ROMANIA

25, 41

M 2013 00890 11/02/2013 Restaurant Perla Mării SC CARA COMPANY
GROUP SRL,
STR. RĂZBOIENI
NR. 42, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
ROMANIA

43

M 2013 00891 11/02/2013 MEGAFORT
ameliorator de
panificaţie

SC PAMBAC SA,
CALEA MOINEŞTI NR.
14, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600281,
BACĂU, ROMANIA

30, 35

M 2013 00919 12/02/2013 RUDEL OBREJA EURO BOX
PROMOTION SRL,
STR. BRATULUI
NR. 8-10, DEMISOL
AP. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020566,
ROMANIA

35, 38,
41



Reînnoirea înregistrării mărcii se operează începând cu ziua imediat următoare expirării
protecţiei în curs.

Subliniem încă o dată că nerespectarea acestor prevederi duce la decăderea titularului din drepturi
şi la disponibilizarea mărcii pentru a putea fi înregistrată de către alţi solicitanţi; prin aceasta, toate
investiţiile făcute de către titular pentru promovarea mărcii şi consolidarea poziţiei acesteia pe
piaţă pot fi iremediabil compromise.

Conform  art.  33,  alin.  4,  din  Legea  84/1998,  republicată,  la  cererea  titularului, 
înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei 
prevăzute  de  lege.  Cererea  de reînnoire  a  înregistrării  mărcii  poate  fi  făcută  înainte  de 
expirarea duratei în curs, dar nu maidevreme de 6 luni de la expirarea acestei durate.

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării
cererii, în cuantumul aplicabil la această dată; taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la
expirarea duratei de protecţie în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata acestei taxe în
condiţiile prevăzute mai sus este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului, OSIM înscrie 
în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de 
la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.

Taxele de reînnoire sunt următoarele:
1. Reînnoirea unei mărci individuale: (taxă achitată odată cu depunerea cererii):
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, marca fiind verbală alb/negru ...  584 LEI /120 EURO
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, 
  marca având elementul figurativ color ....................................................... 974 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau /şi servicii ..................... 243 LEI /  50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având o grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 146 LEI / 30 EURO
2.         Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare (taxă achitată odată cu depunerea

de 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs): se achită taxele prevăzute la
punctele 1 şi 2, cu o majorare de 50%

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ........................................................243 LEI/ 50 EURO

cererii):
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca fiind verbală sau având
  un element figurativ alb negru .................................................................. 1948 LEI /400 EURO
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca având 
  elementul figurativ color ......................................................................... 2435 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau/ şi servicii ...................... 292 LEI /   60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 292LEI / 60 EURO
3.          Reînnoirea unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs (taxă achitată în termen

10.   TABEL CUPRINZÂND 
MĂRCILE CARE EXPIRĂ ÎN 
PERIOADA01.12.2021-31.12.2021
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE
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Tabel al mărcilor ce urmeaza să expire

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

002677 025764 NEC NIPPON DENKI KABUSHIKI KAISHA
DBA NEC CORPORATION

05/12/2021

013016 007657 CASTROL CASTROL LIMITED 01/12/2021

012756 000138 ASICS ASICS CORPORATION 14/12/2021

012772 000150 ASICS TIGER ASICS CORPORATION 14/12/2021

020106 025856 FLUORISTAT THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 02/12/2021

002670 004631 VICKS The Procter & Gamble Company 03/12/2021

019516 025909 ESTEE LAUDER
SIGNATURE

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 05/12/2021

019594 025915 SPELLBOUND ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 05/12/2021

002681 010211 THREE DIAMONDS MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LIMITED 05/12/2021

002680 010210 MITSUBISHI MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LIMITED 05/12/2021

002679 004637 W WESTINGHOUSE ELECTRIC
CORPORATION

05/12/2021

002674 004633 D SP BRAND HOLDING EEIG 05/12/2021

002675 004634 TANQUERAY DIAGEO BRANDS B.V. 05/12/2021

002676 004635 TANQUERAY DIAGEO BRANDS B.V. 05/12/2021

018606 025921 GEROASLAN H3 SA FARMEC SA 06/12/2021

007267 005725 N SC NAPOCHIM SA 08/12/2021

012421 007476 AQUATERIC FMC CORPORATION 08/12/2021

017600 025925 BLUE CROSS BLUE CROSS AND BLUE SHIELD
ASSOCIATION

09/12/2021

017599 025924 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD
ASSOCIATION

09/12/2021

017597 025922 BLUE SHIELD BLUE CROSS AND BLUE SHIELD
ASSOCIATION

09/12/2021

017598 025923 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD
ASSOCIATION

09/12/2021

027620 025938 MISTRAL HOUSE OF PRINCE A/S 11/12/2021

019599 025940 GUINNESS DIAGEO IRELAND 11/12/2021

019598 025939 CECIL HOUSE OF PRINCE A/S 11/12/2021

017938 025948 GEARTEX Chevron Intellectual Property LLC 13/12/2021

017940 025951 SYN STAR Chevron Intellectual Property LLC 13/12/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

022979 025952 MERONEM Pfizer Ireland Pharmaceuticals 13/12/2021

012269 007428 ASICS CORPORATION 14/12/2021

012422 007477 SCHWEPPES EUROPEAN REFRESHMENTS 15/12/2021

017545 025960 NORPOL REICHHOLD AS 17/12/2021

021901 025965 GAS GROTTO S P A 17/12/2021

017546 025961 M & M'S MARS INCORPORATED 17/12/2021

021593 025978 SPORTAGE KIA MOTORS CORPORATION 19/12/2021

022223 025983 A ASICS ASICS CORPORATION 20/12/2021

022053 025984 A ASICS CORPORATION 20/12/2021

012757 007617 COPPERTONE BEIERSDORF AG 22/12/2021

002712 004649 LINCOCIN PFIZER INC 23/12/2021

002713 004650 MEDROL PFIZER INC 23/12/2021

002703 004646 ALCAD SAFT LIMITED 23/12/2021

002714 004651 PROVERA PFIZER INC 23/12/2021

002691 010695 NORDSON NORDSON CORPORATION 23/12/2021

002704 025791 NOPCO NAPCO PAPER TECHNOLOGY
HOLDING AS

23/12/2021

002716 004652 YTONG XELLA DEUTSCHLAND GmbH 26/12/2021

059356 M 2001
06027

MAX'S ROSTAR SC ROSTAR SA 03/12/2021

050431 M 2001
06028

LAROM SC AEROSTAR SA 03/12/2021

050511 M 2001
06031

SNIPER SC AEROSTAR SA 03/12/2021

049895 M 2001
06032

LANCER SC AEROSTAR SA 03/12/2021

049119 M 2001
06069

PERRY ELLIS Perry Ellis International Europe Limited 04/12/2021

049422 M 2001
06068

PERRY ELLIS AMERICA Perry Ellis International Europe Limited 04/12/2021

049120 M 2001
06072

TINGUIS PFIZER PRODUCTS INC 04/12/2021

055091 M 2001
06071

UNI BALL MITSUBISHI PENCIL COMPANY,
LIMITED

04/12/2021

052930 M 2001
06070

UNI MITSUBISHI PENCIL COMPANY,
LIMITED

04/12/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

049121 M 2001
06074

NCOMMAND PFIZER PRODUCTS INC 04/12/2021

049067 M 2001
06116

BRUMAR SC BRUMAR SRL 05/12/2021

051699 M 2001
06114

EXCELLENCE SC VINA VERA IMPEX SRL 05/12/2021

051716 M 2001
06100

HARLEY SC SAHPROD METEOR SRL 05/12/2021

049066 M 2001
06107

ALWAYS SC SAHPROD METEOR SRL 05/12/2021

051430 M 2001
06088

VIZA BEER INTERMARK S.R.L. 05/12/2021

050555 M 2001
06111

RUBY ROSE SC RUBY ROSE COSMETICS SRL 05/12/2021

053160 M 2001
06079

MADI SC MOLDWAYS SRL 05/12/2021

050112 M 2001
06078

SAB RĂDĂUŢI SC SAB RADAUTI SA 05/12/2021

050146 M 2001
06126

MEDEUS SC MEDEUS & CO PRODIMPEX SRL 06/12/2021

049995 M 2001
06123

OTET ALIMENTAR
DE FERMENTATIE

SC ACETICA COMPANY SA 06/12/2021

048658 M 2001
06136

PROBEL INSTAL SC PROBEL INSTAL SRL 06/12/2021

049817 M 2001
06163

5 MINUTE BISCUIŢI
CU CACAO

SC VELROM SRL 07/12/2021

049133 M 2001
06151

INSTITUTUL ROMAN
DE GENEALOGIE ŞI

HERALDICĂ SEVER ZOTTA

INSTITUTUL ROMAN DE
GENEALOGIE SI HERALDICA SEVER
ZOTTA

07/12/2021

049266 M 2001
06152

ARHIVA GENEALOGICĂ INSTITUTUL ROMAN DE
GENEALOGIE SI HERALDICA SEVER
ZOTTA

07/12/2021

050444 M 2001
06153

HERB REVISTA ROMÂNĂ
DE HERALDICĂ

INSTITUTUL ROMAN DE
GENEALOGIE SI HERALDICA SEVER
ZOTTA

07/12/2021

048781 M 2001
06148

HUMAN INVEST SC HUMAN INVEST SRL 07/12/2021

049165 M 2001
06146

BEST COMPUTERS S.C. BEST COMPUTERS S.R.L. 07/12/2021

100950 M 2009
01226

NUTRILITE ALTICOR INC 07/12/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

050379 M 2001
06189

SWEET BEN JR BENTA REMUS 10/12/2021

048619 M 2001
06175

ESENTIAL VITA MIN SC COSMO PHARM SRL 10/12/2021

050939 M 2001
06177

CARDIO Q GEL SC COSMO PHARM SRL 10/12/2021

050218 M 2001
06205

NDB SI Group Switzerland (CHAA) GmbH 11/12/2021

048692 M 2001
06207

ROYALS ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED 11/12/2021

048693 M 2001
06208

LEXIS RELX INC 11/12/2021

051263 M 2001
06201

NET DISTRIBUTION SC NET DISTRIBUTION SRL 11/12/2021

050243 M 2001
06226

ANTIGAST SC ROPHARMA SA 12/12/2021

051887 M 2001
06236

X TREM SC STAR FOODS EM SRL 13/12/2021

048744 M 2001
06234

INS INSTITUTUL NATIONAL DE
STATISTICA

13/12/2021

050676 M 2001
06239

CURENTUL JURIDIC CHIRIAC LUCIAN-TEODOR 13/12/2021

048730 M 2001
06256

N SC NAPOCHIM SA 14/12/2021

049222 M 2001
06247

RINOGUT SC TERAPIA SA 14/12/2021

048696 M 2001
06245

RHINXYL SC TERAPIA SA 14/12/2021

052683 M 2001
06244

LORATIN SC TERAPIA SA 14/12/2021

052785 M 2001
06246

NEVRALGIN SC TERAPIA SA 14/12/2021

048697 M 2001
06255

SC SEA ROMANIA SRL 14/12/2021

048695 M 2001
06243

DOSTIRAV SC TERAPIA SA 14/12/2021

051644 M 2001
06264

DISTYK BOSTIK ROMANIA S.R.L. 17/12/2021

048746 M 2001
06262

AGENŢIA MOŞ CRĂCIUN ANGHELESCU CONSTANTIN DAN 17/12/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

050451 M 2001
06265

COMPUTERLAND ROMANIA BADEA NICOLAE 17/12/2021

049203 M 2001
06288

LIVEWIRE WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

18/12/2021

049201 M 2001
06286

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 18/12/2021

050771 M 2001
06277

ACASA LA DRACULA SC ACASA LA DRACULA SRL 18/12/2021

049555 M 2001
06291

RAW WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

18/12/2021

049204 M 2001
06292

SMACKDOWN WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

18/12/2021

054873 M 2001
06299

ROYAL RUMBLE WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

18/12/2021

049189 M 2001
06301

SURVIVOR SERIES WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

18/12/2021

049193 M 2001
06311

NEGRO 2000 SC NEGRO 2000 SRL 18/12/2021

049192 M 2001
06304

SUMMERSLAM WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

18/12/2021

048714 M 2001
06297

WRESTLEMANIA WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

18/12/2021

050359 M 2001
06312

BIG ALUMINIUM SC BORDAS INDUSTRIAL GROUP OF
ALUMINIU SA

18/12/2021

050433 M 2001
06318

MOOG FEDERAL MOGUL PRODUCTS INC 19/12/2021

049343 M 2001
06334

PĂRUL FRUMOS ARE
UN NUME. LONDA

HFC PRESTIGE INTERNATIONAL
HOLDING SWITZERLAND Sarl

19/12/2021

067189 M 2001
06337

PRET A MANGER PRET A MANGER (EUROPE) LIMITED 19/12/2021

050896 M 2001
06342

EVA SC ROMARTA SRL 19/12/2021

050894 M 2001
06340

ADAM SC ROMARTA SRL 19/12/2021

050895 M 2001
06341

JUNIOR SC ROMARTA SRL 19/12/2021

050897 M 2001
06343

CĂMINUL SC ROMARTA SRL 19/12/2021

049124 M 2001
06322

AGRESIV ART
ARHITECŢI ASOCIAŢI

SC AGRESIV ART SRL 19/12/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

050774 M 2001
06323

SISTEM SC SISTEM SRL 19/12/2021

049126 M 2001
06328

GALL PRINT SC GALL PRINT SRL 19/12/2021

048406 M 2001
04966

APIA ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI
IMPORTATORILOR DE AUTOMOBILE

19/12/2021

048739 M 2001
06349

HARPLAST SC HARPLAST SA 20/12/2021

050919 M 2001
06358

CASA MEA SC ROMARTA SRL 20/12/2021

050039 M 2001
06367

NEPUJSAG
KOZELETI NAPILAP

SC IMPRESS SRL 20/12/2021

049194 M 2001
06354

WORLD WRESTLING
FEDERATION

WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

20/12/2021

051382 M 2001
06361

SUPER STRETCH TRANS AIR SERVICES LIMITED 20/12/2021

049308 M 2001
06359

ARAWANA BRAND KUOK OILS & GRAINS PTE LTD 20/12/2021

050918 M 2001
06356

MATERNA SC ROMARTA SRL 20/12/2021

050311 M 2001
06357

HOME DEPO SC ROMARTA SRL 20/12/2021

049014 M 2001
06387

PREMIU PENTRU
PERSEVERENŢĂ
ÎN EXCELENTĂ

BANCA COMERCIALA ROMANA SA 21/12/2021

049015 M 2001
06388

NASAREL TEVA RESPIRATORY, LLC 21/12/2021

049012 M 2001
06385

TITLU PENTRU
PERSEVERENŢĂ
ÎN EXCELENŢĂ

BANCA COMERCIALA ROMANA SA 21/12/2021

049013 M 2001
06386

PERSEVERENŢĂ
ÎN EXCELENŢĂ

BANCA COMERCIALA ROMANA SA 21/12/2021

049009 M 2001
06379

BANANA REPUBLIC BANANA REPUBLIC (ITM) 21/12/2021

050219 M 2001
06380

GAP GAP (ITM) INC 21/12/2021

050568 M 2001
06422

PLUS FM INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

050569 M 2001
06423

BOOM INTERMARK S.R.L. 27/12/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

049018 M 2001
06424

LEVISIMA INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

054384 M 2001
06406

FAPTE ASOCIATIA
FEMEILE PENTRU

ACTIVITĂŢI POZITIVE
TOLERANŢĂ ŞI EDUCAŢIE

ASOCIATIA FEMEILOR PENTRU
ACTIVITATI POZITIVE TOLERANTA SI
EDUCATIE FAPTE

27/12/2021

050566 M 2001
06416

CARPEDIEM INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

050588 M 2001
06433

STANA INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

050717 M 2001
06412

AGAPE PAROHIA ROMANO CATOLICĂ SF.
MIHAIL

27/12/2021

049017 M 2001
06420

ROATA VIEŢII INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

050567 M 2001
06421

TELEPLUS INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

050570 M 2001
06425

BOOM BOOM INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

050587 M 2001
06426

NAŢIONAL FM INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

049019 M 2001
06427

VITABONA INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

051208 M 2001
06428

NTVR INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

049020 M 2001
06429

HAI SĂ TRĂIEŞTI ! INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

051209 M 2001
06430

VITALONGA INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

051210 M 2001
06431

ALMA INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

051211 M 2001
06432

AMICIŢIA INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

049030 M 2001
06415

MULTUM INTERMARK S.R.L. 27/12/2021

048925 M 2001
06435

TRADIŢIE ŞI CALITATE ! ALKA GLOBAL Ltd. 28/12/2021

048751 M 2001
06440

NORCOOL FRIGOGLASS S.A.I.C. Commercial
Refrigeration

28/12/2021

048865 M 2001
06441

WALKABOUT INTERTAIN (BARS) LIMITED 28/12/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

118792 M 2011
08363

SĂLIŞTE SC SCANDIA ROMANA SA 02/12/2021

120098 M 2011
08458

Pui de Ardeal SC TERRA GERMUNDIS SRL 02/12/2021

120958 M 2011
08466

EUROPARKING VASILE-SILVIU PRIGOANA 02/12/2021

119209 M 2011
08467

P SMS VASILE-SILVIU PRIGOANA 02/12/2021

118805 M 2011
08461

Clinica Dr. Niţescu CRISTIAN NIŢESCU 02/12/2021

117537 M 2011
08465

WINSTON FRESH
XSpression

Japan Tobacco Inc. 02/12/2021

122274 M 2011
08462

daraqua by Darara SC TEHNIC DARKAFFE SRL 02/12/2021

119511 M 2011
08470

Colombo SC TOP FACTORING SRL 02/12/2021

119210 M 2011
08468

DOCTOR FURSEC SC TUAL FAST CHANCE '98 SRL 02/12/2021

118807 M 2011
08471

OLDLocks SC OLDSIM SRL 02/12/2021

118806 M 2011
08463

Laleli BACIU CATALIN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

02/12/2021

119536 M 2011
08495

MY NAILS DENIRO MEDIA SRL 05/12/2021

118930 M 2011
08496

PLURIS FINANCE SC INTERACTION COMMUNICATIONS
SRL

05/12/2021

142883 M 2011
08483

SIVECO 20 YEARS SC SIVECO ROMANIA SA 05/12/2021

142881 M 2011
08481

PROJECT: PROGRESS SIVECO TECHNOLOGY S.R.L. 05/12/2021

119320 M 2011
08484

M.P.S. SC MAX PROTECT SECURITY SRL 05/12/2021

123600 M 2011
08504

2011 A.D. BASILEVS SC VINETO PRACTIC SRL 05/12/2021

119129 M 2011
08499

LIVRAM MOMENTE
DELICIOASE

SC QUICK BEST FOOD SRL 05/12/2021

119428 M 2011
08485

PHICOMM SHANGHAI FEIXUN COMMUNICATION
CO., LTD.

05/12/2021

142882 M 2011
08482

SIVECO Project:Progress SIVECO TECHNOLOGY S.R.L. 05/12/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2199

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
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119128 M 2011
08491

VarunaS SC VARUNA S SRL 05/12/2021

122000 M 2011
08492

Viata e frumoasa! SC GREEN IDEAS GROUP MTC SRL 05/12/2021

122690 M 2011
08502

Buget+ ALIANTA NATIONALA A
SINDICATELOR BUGETARILOR SED
LEX

05/12/2021

128471 M 2011
08493

FAMILY care kids SC JUST MASTER ACTIVITIES SRL 05/12/2021

118808 M 2011
08477

GIOCONDA CENTRU
DE FRUMUSEŢE

SC TERRAMOLD SRL 05/12/2021

119535 M 2011
08494

NATURO DENIRO MEDIA SRL 05/12/2021

119332 M 2011
08487

I FUTURE NXT SC I FUTURE NXT SRL 05/12/2021

122691 M 2011
08503

SED LEX Alianta
Nationala a Sindicatelor
Bugetarilor "SED LEX"

ALIANTA NATIONALA A
SINDICATELOR BUGETARILOR SED
LEX

05/12/2021

119333 M 2011
08488

FUTURE the
right step forward

SC I FUTURE NXT SRL 05/12/2021

118960 M 2011
08506

MEGA KILL TOX KOZMO KIMYA SANAYI VE DIS
TICARET LIMITED SIRKETI

05/12/2021

125260 M 2011
08507

MÂNDRUŢA SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 05/12/2021

118941 M 2011
07742

Monitorul DE CLUJ STANISLAV SORIN OVIDIU 05/12/2021

124921 M 2011
08533

DORNA SC MERIDIAN TURISM SRL 06/12/2021

128927 M 2011
08534

SISTEMUL
MEDICAL MedLife

SC MEDLIFE SA 06/12/2021

117829 M 2011
08535

CHAMPIONS FLAIR CRASH MARRIOTT WORLDWIDE
CORPORATION

06/12/2021

120324 M 2011
08527

alhua ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY
CO., LTD.

06/12/2021

119512 M 2011
08530

RIAN SC RIAN CONSULT SRL 06/12/2021

118568 M 2011
08531

ORAŞUL DE SUB ORAŞ TEATRUL MASCA 06/12/2021

121327 M 2011
08514

DACRIS SC DACRIS IMPEX SRL 06/12/2021
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118567 M 2011
08520

CONFERINTELE
EUROMONITOR

SC EUROMONITOR BUSINESS
CONSULTING SERVICES SRL

06/12/2021

119625 M 2011
08509

Airplay 100 Romania P7S1 RADIO HOLDING SRL 06/12/2021

120221 M 2011
08532

CYBER MONDAY ASOCIATIA BRAND DEFENDER 06/12/2021

122805 M 2011
08515

PERLA MĂRII APĂ DE
MASĂ CARBOGAZOASĂ

SC GIOGIU PROD SRL 06/12/2021

142922 M 2011
08538

OMNIASIG SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE
GROUP SA

06/12/2021

118810 M 2011
08521

e EMPATIA Centrul
Medical Empatia

CENTRUL MEDICAL EMPATIA SRL 06/12/2021

120674 M 2011
08525

H HERUS ELECTRIC
Furnizor materiale electrice

SC HERUS ELECTRIC SRL 06/12/2021

119130 M 2011
08519

EUROMONITOR
CONFERENCES

SC EUROMONITOR BUSINESS
CONSULTING SERVICES SRL

06/12/2021

118811 M 2011
08522

COLISEUM LOGISTICS
& DISTRIBUTION

SC COLISEUM SA 06/12/2021

118657 M 2011
08523

SHAPE COLORS argo SC ARGOMEDIA SRL 06/12/2021

118809 M 2011
08510

S.M.A.H.V SECURITY SC SMAHV SECURITY SRL 06/12/2021

118961 M 2011
08511

EVELYNE KIDS STORE CRISS ACTUAL SRL 06/12/2021

118300 M 2011
08512

SENIOR MEDCENTER SC SENIOR MEDCENTER SRL 06/12/2021

117355 M 2011
08524

VITALIS CONSULTING
PROJECT Et COST

MANAGEMENT
in Construction

S.C. VITALIS CONSULTING PROJECT
MANAGEMENT S.R.L.

06/12/2021

121932 M 2011
08552

EUROLINGUA SC EUROLINGUA TRADUCERI SRL 07/12/2021

119513 M 2011
08553

ATYSAR ROMASTRU TRADING SRL 07/12/2021

118812 M 2011
08543

Blueberg SC JUGUAR IMP SRL 07/12/2021

143017 M 2011
08554

AUTO BEST ASOCIAŢIA AUTOBEST AMONG
EMERGING MARKET

07/12/2021

126832 M 2011
08556

OAZA DE ACASĂ SC FABRYO CORPORATION SRL 07/12/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2201

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

119777 M 2011
08544

G GRUNBERG SC JUGUAR IMP SRL 07/12/2021

145269 M 2011
08546

Victronic SC JUGUAR IMP SRL 07/12/2021

119131 M 2011
08547

COLINE D'ANGELO SC PROFI ROM FOOD SRL 07/12/2021

126829 M 2011
08555

MEŞTER ÎN CASA TA SC FABRYO CORPORATION SRL 07/12/2021

117320 M 2011
08548

NP NICPREM SC NICPREM IMPEX SRL 07/12/2021

118813 M 2011
08545

NT NEWTEC SC JUGUAR IMP SRL 07/12/2021

118466 M 2011
08562

MR.FRUPICO SC ALBALACT SA 07/12/2021

133287 M 2011
08551

LEADER RAMXELA
SECURITY

SC LEADER RAMXELA SRL 07/12/2021

119514 M 2011
08559

SC GLUE CHIM PROD SRL 07/12/2021

119515 M 2011
08560

GLUCET SC GLUE CHIM PROD SRL 07/12/2021

131766 M 2011
08573

AQUA SPRINGS SC CARPATHIAN SPRINGS SA 08/12/2021

121314 M 2011
08572

AQUA SC VALVIS HOLDING SA 08/12/2021

120031 M 2011
08589

donna del arte
be like..yourself

BĂLU DRAGOŞ VICTOR 08/12/2021

126833 M 2011
08590

SAVANA GLOSSY FABRYO CORPORATION SRL 08/12/2021

165421 M 2011
08574

Sathmarer Oktoberfest BOER ADAM
RINDFLEISCH KARL HEINZ

08/12/2021

119132 M 2011
08597

KLAR COATINGS SC POLICOLOR SA 08/12/2021

119000 M 2011
08576

Ţara Bârsei AGENTIA METROPOLITANA PENTRU
DEZVOLTARE DURABILA BRASOV

08/12/2021

119133 M 2011
08598

KLAR INDUSTRY SC POLICOLOR SA 08/12/2021

119029 M 2011
08599

DOCTORUL ACOPERIŞ RAUTARUUKKI OYJ 08/12/2021

126830 M 2011
08591

BIOFLEXIN TONIC SC ROPHARMA SA 08/12/2021
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119334 M 2011
08564

Sun Salt SC SUN-TUR SRL 08/12/2021

120030 M 2011
08588

ecoriders use your power BĂLU DRAGOŞ VICTOR 08/12/2021

119001 M 2011
08600

COSMOS BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 08/12/2021

119134 M 2011
08602

Q d 9 Quoi de Neuf VOIA STEFANIA 08/12/2021

119335 M 2011
08565

BODOC SC FAVORIT SA 08/12/2021

126831 M 2011
08592

BIOVEN TONIC SC ROPHARMA SA 08/12/2021

119336 M 2011
08578

TV SUD RĂITARU IONUŢ DANIEL 08/12/2021

121309 M 2011
08567

FOTOLII PUF TERMOSANITAS 2000 SRL 08/12/2021

124139 M 2011
08569

TECK SC TECK SRL 08/12/2021

121668 M 2011
08595

Ticket Restaurant Plus EDENRED 08/12/2021

122073 M 2011
08570

heko SC INSTAL IMPEX SRL 08/12/2021

126035 M 2011
08571

AC AQUA AC SC VALVIS HOLDING SA 08/12/2021

168488 M 2011
08581

CASA BARAJ SC CASA BARAJ SRL 08/12/2021

168487 M 2011
08582

SKI ARENA SEMENIC SC CASA BARAJ SRL 08/12/2021

121535 M 2011
08583

CRISPY HOUSE SC CRISPY HOUSE SRL 08/12/2021

118814 M 2011
08584

ARMAND ENERGY SC ARMAND CONSULTING SRL 08/12/2021

125613 M 2011
08587

CREATIVELY
YOURS, EKARIOKA

BĂLU DRAGOŞ VICTOR 08/12/2021

119222 M 2011
08604

Contabilul Tău
ENICĂ & ASOCIAŢII

www.contabilultau.com.ro

SC CONTABILUL TAU SRL 08/12/2021

122275 M 2011
08623

STEAGU SC FOTBAL CLUB BRASOV SA 09/12/2021
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122016 M 2011
08608

Naşul.TV SC FIRE BREAKING NEWS SRL 09/12/2021

119516 M 2011
08616

VACANTA MEA
www.evacantamea.ro

SC TIKI TOURISM CENTER SRL 09/12/2021

122276 M 2011
08624

STEAGU ROŞU SC FOTBAL CLUB BRASOV SA 09/12/2021

118464 M 2011
08611

ILEX SC ILEX COM SRL 09/12/2021

126751 M 2011
08625

FOTBAL CLUB
BRAŞOV ROMÂNIA

MUNICIPIUL BRAȘOV 09/12/2021

130140 M 2011
08612

eGo-tech SC EUFORIA SHOP SRL 09/12/2021

120326 M 2011
08631

KB TOAST
Karamolegos Bakery

SC KARAMOLEGOS BAKERY
ROMANIA SA

09/12/2021

120328 M 2011
08635

KB TOAST
Karamolegos Bakery

SC KARAMOLEGOS BAKERY
ROMANIA SA

09/12/2021

123454 M 2011
08609

PASIUNE PENTRU GĂTIT ILIE LAURENTIU-THEODOR 09/12/2021

119136 M 2011
08621

CARD BLUE TELESIND SRL 09/12/2021

121463 M 2011
08613

JABO SC PERFECT CENTURY SRL 09/12/2021

127556 M 2011
08614

PĂMÂNT RODITOR UNGUREANU VOINEA 09/12/2021

119135 M 2011
08615

INVESTITORI ÎN OAMENI INSTITUTUL ECONOMIC ROMAN 09/12/2021

123248 M 2011
08622

F.C. BRAŞOV MUNICIPIUL BRAȘOV 09/12/2021

120640 M 2011
08617

B Energy Body
& Mind Fitness

BRINDUSA CALIN 09/12/2021

120327 M 2011
08634

KB TOAST
Karamolegos Bakery

SC KARAMOLEGOS BAKERY
ROMANIA SA

09/12/2021

143222 M 2011
08618

RADIO USV UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE
DIN SUCEAVA

09/12/2021

118815 M 2011
08610

IL CONTE SC ADALIN SRL 09/12/2021

118462 M 2011
08665

Rarăul ROUA DIMINEŢII SC ALBALACT SA 12/12/2021

118571 M 2011
08660

EMON ENERGIE
PUR SI SIMPLU

SC EMON ELECTRIC SA 12/12/2021
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121298 M 2011
08676

Dezbracatu' HODORONC-TRONC PRODUCTION
SRL

12/12/2021

120669 M 2011
08619

EDITURA DOBROGEA SC CUGET LIBER SA 12/12/2021

123819 M 2011
08645

Panipan REWE-BETEILIGUNGS-HOLDING
INTERNATIONAL GmbH

12/12/2021

118962 M 2011
08661

MAGIC SC IRENE SRL 12/12/2021

119211 M 2011
08656

SANOBERRY frozen yogurt
Dietetic Healthy Delicious

DIACONU NICOLETA 12/12/2021

118460 M 2011
08666

ZUZU iaurt.Mai cu viaţă! SC ALBALACT SA 12/12/2021

119002 M 2011
08657

D.S.S. SECURITY SC DEN SECURITY SOLUTION SRL 12/12/2021

126495 M 2011
08662

Q10 ULTRA UBIQUINOL SC COSMO PHARM SRL 12/12/2021

119003 M 2011
08658

DEN SECURITY SOLUTION SC DEN SECURITY SOLUTION SRL 12/12/2021

149799 M 2011
08675

Top Rusinica HODORONC-TRONC PRODUCTION
SRL

12/12/2021

119517 M 2011
08659

NE PASĂ DE PLOIEŞTI ! MOROIANU GEAMĂN ADRIAN TUDOR 12/12/2021

121352 M 2011
08663

Q10 MEGA UBIQUINOL SC COSMO PHARM SRL 12/12/2021

118817 M 2011
08646

Delgusto SC REWE (ROMÂNIA) SRL 12/12/2021

119212 M 2011
08683

Finanţiştii SC INTELLIGENCE BUSINESS MEDIA
SRL

12/12/2021

118459 M 2011
08667

Rarăul MAGIA CUPTORULUI SC ALBALACT SA 12/12/2021

118818 M 2011
08647

Gustopan SC REWE (ROMÂNIA) SRL 12/12/2021

121299 M 2011
08677

Pustiu HODORONC-TRONC PRODUCTION
SRL

12/12/2021

118820 M 2011
08668

Rarăul SAVOAREA NATURII SC ALBALACT SA 12/12/2021

149801 M 2011
08678

Bebeluse HODORONC-TRONC PRODUCTION
SRL

12/12/2021

118302 M 2011
08654

surubTRADE SC SURUB TRADE SRL 12/12/2021
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149802 M 2011
08679

Mistreţu HODORONC-TRONC PRODUCTION
SRL

12/12/2021

118821 M 2011
08669

ROUA DIMINEŢII Rarăul
Brânză de vaci Moldoviţa

SC ALBALACT SA 12/12/2021

118986 M 2011
08670

MATCA PARTENERIAT
PENTRU BUNĂSTARE

AUR ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE

12/12/2021

118987 M 2011
08671

MATCA AUR ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE

12/12/2021

118988 M 2011
08672

MATCA AUR ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE

12/12/2021

119137 M 2011
08680

Blue Shah International VASILESCU MARIA CRISTINA 12/12/2021

121085 M 2011
08650

Termo Vector SC BIROUL DE TRANZACTII SI
COMERT BTC SRL

12/12/2021

118989 M 2011
08673

MATCA PARTENERIAT
PENTRU BUNĂSTARE

AUR ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE

12/12/2021

118931 M 2011
08640

MORE Japan Tobacco Inc. 12/12/2021

172049 M 2011
08651

KUIB RESTAURANT SC MONDO TUDOR INTERMED SRL 12/12/2021

123250 M 2011
08641

EXPO CASA MEA THE NOVA GROUP INVESTMENTS
PRESS SRL

12/12/2021

122471 M 2011
08655

surubTRADE SC SURUB TRADE SRL 12/12/2021

123111 M 2011
08681

cioco fiesta SC CHOCOLATE ADVENTURE SRL 12/12/2021

118819 M 2011
08652

COMPLEXUL
PIATRA ŞOIMULUI

SC MONDO TUDOR INTERMED SRL 12/12/2021

119337 M 2011
08642

Prietenul Brutarului SC ROMPAK SRL 12/12/2021

116767 M 2011
08682

Younique Advisers SC YOUNIQUE ADVISERS SRL 12/12/2021

118816 M 2011
08643

Baker's friend SC ROMPAK SRL 12/12/2021

118301 M 2011
08653

greenstem SC COSMETIC PLANT PRODCOM
SRL

12/12/2021
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121760 M 2011
08708

epic business human strategy EPIC BUSINESS HUMAN STRATEGY 13/12/2021

118823 M 2011
08711

Alliance Healthcare ALLIANCE UNICHEM IP LIMITED 13/12/2021

119138 M 2011
08688

Bunicu' Şerban SERBAN ZILISTEANU 13/12/2021

119847 M 2011
08705

PRODUSE SANATOASE SC RENDER INTERNATIONAL SRL 13/12/2021

142918 M 2011
08636

Benedek Felejthetetlen izek! SC ARTERIMPEX SRL 13/12/2021

118822 M 2011
08693

Fritella SC ORKLA FOODS ROMANIA SA 13/12/2021

124604 M 2011
08690

Unirea. Pentru
Fericirea facuta acasa

SC ORKLA FOODS ROMANIA SA 13/12/2021

128763 M 2011
08706

ISOROMCERTIFICATION SC MS ISOROMCERTIFICATION SRL 13/12/2021

119748 M 2011
08691

Scaneaza si castiga! SC STARCOM MEDIAVEST GROUP
SRL

13/12/2021

119278 M 2011
08692

Scan and win! SC STARCOM MEDIAVEST GROUP
SRL

13/12/2021

119749 M 2011
08694

LA CAZAN! SC ORKLA FOODS ROMANIA SA 13/12/2021

120573 M 2011
08697

BIOGERM ULEI DIN
GERMENI DE PORUMB
SA FII TU SANATOS !

SC BIOFUEL ENERGY SRL 13/12/2021

123312 M 2011
08684

FASHION SPIRIT FOR YOU LUPEI BENIAMIN 13/12/2021

119747 M 2011
08687

TOTEM SC ALICAT CONSULTING SRL 13/12/2021

120099 M 2011
08698

BIF BIOFUEL ENERGY SC BIOFUEL ENERGY SRL 13/12/2021

118226 M 2011
08718

mybiz SC SETRIO SOFT SRL 13/12/2021

120329 M 2011
08699

SPORT BET CHALLENGE
PARIURI SPORTIVE

STANESCU IONUT RUDI
DEMIT SEBASTIAN ANDREI
STANESCU LIUBA

13/12/2021

119518 M 2011
08700

APA TRANSILVANIA SC ROMFORTUNE SRL 13/12/2021

118458 M 2011
08685

BOOKLET SC BOOKLET SRL 13/12/2021
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119519 M 2011
08701

TRANSILVANIA RESORT SC ROMFORTUNE SRL 13/12/2021

118901 M 2011
08702

GRIZZLY SECURITY SC GRIZZLY SECURITY SRL 13/12/2021

120325 M 2011
08630

KB TOAST
Karamolegos Bakery

SC KARAMOLEGOS BAKERY
ROMANIA SA

13/12/2021

118463 M 2011
08627

REAL INTERNATIONAL
SECURITY DIVISION

SC REAL INTERNATIONAL SECURITY
DIVISION SRL

14/12/2021

121436 M 2011
08637

AMICII LUPU TRAIAN 14/12/2021

119030 M 2011
08752

ECODIALOGICA METIU ION 14/12/2021

119255 M 2011
08727

MAYA TRAVEL PANAIT MIHAELA 14/12/2021

143273 M 2011
08728

STEELBORN BOTEZATU THEODOR ALEXANDRU
GURAU CATALIN
POHOATA AURA GABRIELA
MUNEAN ROBERT COSTIN
DANCIULESCU MIHAI CONSTANTIN

14/12/2021

122380 M 2011
08721

K.B.S. KESBRO SECURITY SC KESBRO IMPEX SRL 14/12/2021

134148 M 2011
08725

you 2 Tu la puterea
a doua energy drink

SC TOPI IMPORT EXPORT SRL 14/12/2021

120068 M 2011
08729

micapi ANUNTURI
DE BANI GATA

SC CIOCHIU MEDIA SRL 14/12/2021

119141 M 2011
08749

aims hr outsourcing
PURPOSEFULLY RELIABLE

SC AIMS SERVICES SRL 14/12/2021

143176 M 2011
08730

MAREA LOJĂ A
TRANSILVANIEI

RACZ CSABA PAL 14/12/2021

121690 M 2011
08750

aims ARTISANS OF
COMMON PURPOSE

SC AIMS HUMAN CAPITAL ROMANIA
SRL

14/12/2021

142963 M 2011
08739

SR SC ANGELIS SRL 14/12/2021

119139 M 2011
08731

CUCURIGU SC COFFEEMAKERS SRL 14/12/2021

117586 M 2011
08724

you 2 Tu la puterea a doua SC TOPI IMPORT EXPORT SRL 14/12/2021

119520 M 2011
08740

Calitatea spune totul.
Succes BETON

SC SUCCES NIC COM SRL 14/12/2021

119626 M 2011
08732

LIBERATY COSTEA MIHAI ALEXANDRU 14/12/2021
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123387 M 2011
08736

Puterea revigorantă a naturii BALINT IOSIF 14/12/2021

120574 M 2011
08720

DULCEATA
SMOCHINE de Sviniţa

SC GREBCOM SRL 14/12/2021

120100 M 2011
08742

DUCTIL TECH SC DUCTIL TECH SRL 14/12/2021

118454 M 2011
08722

VÂRTUTEA URSULUI ILIE POTECARU 14/12/2021

118049 M 2011
08723

Belatriz SC INVICTA SRL 14/12/2021

121519 M 2011
08745

EXPO NAUTICA POPA MIRCEA 14/12/2021

121509 M 2011
08754

CASA PRAHOVEANULUI SC ISTIR BODY SRL 14/12/2021

121520 M 2011
08747

TIRE HOUSE POPA MIRCEA 14/12/2021

121518 M 2011
08746

CLUB NAUTICA POPA MIRCEA 14/12/2021

119140 M 2011
08738

FINANTARE.RO SC KAPITAL SRL 14/12/2021

119537 M 2011
08775

DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA IUBIRE

SC DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

15/12/2021

127557 M 2011
08776

AROMADA SC ALCONOR COMPANY SRL 15/12/2021

118825 M 2011
08765

Quintrix CHIORALIA CAMIL 15/12/2021

128674 M 2011
08757

VRANIS VINEXPORT
VRANCEA ROMANIA

COMBIVRA S.A. 15/12/2021

118902 M 2011
08785

PURA VITA SC PANNA VITA COM SRL 15/12/2021

117634 M 2011
08777

FUNDATIA FLEUR DE LYS VĂLEANU NICULAE 15/12/2021

120491 M 2011
08778

BANKA DE ALIMENTE MOISESCU IULIAN 15/12/2021

120330 M 2011
08801

atelierul de pânză SC ATELIERUL DE PANZA SRL 15/12/2021

122550 M 2011
08786

POLIPHARMA neoBioProtect SC POLISANO PHARMACEUTICALS
SRL

15/12/2021

119144 M 2011
08774

SC POINT TRAVEL SRL 15/12/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 08/2021

2209

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

119142 M 2011
08762

Ziar Constanta.ro SC RUVAL INVEST SRL 15/12/2021

119476 M 2011
08787

APICODENTA SC POLISANO PHARMACEUTICALS
SRL

15/12/2021

119031 M 2011
08788

ALDOMET Iroko Pharmaceuticals, LLC 15/12/2021

118629 M 2011
08796

SC NYS EXPERIENCE SRL 15/12/2021

118658 M 2011
08767

Quadrant SC NETIQ SOLUTIONS SRL 15/12/2021

121273 M 2011
08797

YELLOW STORE SC NYS EXPERIENCE SRL 15/12/2021

118631 M 2011
08768

ParkIQ SC NETIQ SOLUTIONS SRL 15/12/2021

118132 M 2011
08798

YELLOW STORE SC NYS EXPERIENCE SRL 15/12/2021

118449 M 2011
08789

WIGMOND
BEAUTY & STYLE

SC WIGMOND SRL 15/12/2021

118630 M 2011
08770

Boreal SC NETIQ SOLUTIONS SRL 15/12/2021

121186 M 2011
08790

OIKOS COMPAGNIE GERVAIS DANONE 15/12/2021

118628 M 2011
08799

UNREST IN BUCHAREST
motion creates...travelling

CASPARIAN EUGEN LUCIAN 15/12/2021

117875 M 2011
08800

MARIVA MARIVA CAFE SRL 15/12/2021

119230 M 2011
08771

NYC NEW YORK
CITY pub & grill

SC MATRIX WORLD SPORTS SRL 15/12/2021

118963 M 2011
08772

Berthelot SC ANTECO COMPANY SRL 15/12/2021

120812 M 2011
08791

Consulab SC TODY LABORATORIES SRL 15/12/2021

120795 M 2011
08773

LUXURY BOUTIQUE SC ODESCO SNACK SRL 15/12/2021

120247 M 2011
08802

Recicleta SC RECICLETA SRL 15/12/2021

120810 M 2011
08793

tody SC TODY LABORATORIES SRL 15/12/2021

120811 M 2011
08792

TEQAS SC TODY LABORATORIES SRL 15/12/2021
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118826 M 2011
08794

VacuumTub SC TODY LABORATORIES SRL 15/12/2021

119143 M 2011
08763

BOARD GAMES Blog VOICAN VIOREL
MANOLESCU COSTIN ADRIAN

15/12/2021

118450 M 2011
08783

EPISTEMIO SC EPISTEMIO SYSTEMS SRL 15/12/2021

118453 M 2011
08764

PDS VARBANCIU NICOLAE 15/12/2021

118457 M 2011
08695

Libraria Mihai
Eminescu-Bucuresti

SC BIBLIOSTAR SRL 15/12/2021

121397 M 2011
08639

MICRON TOOLS SC MOB & IUS SA 15/12/2021

124985 M 2011
08629

NEO FASHION NEGRU OVIDIU 15/12/2021

124986 M 2011
08628

Partener by Neofashion NEGRU OVIDIU 15/12/2021

120466 M 2011
08490

ACQUA PLUS APĂ
MINERALĂ CU

PROPRIETĂŢI CURATIVE

SC SANTIB SRL 15/12/2021

119273 M 2011
08029

Bon Aroma SC FLORIANI MODE SRL 15/12/2021

123311 M 2011
08826

PARIUL DE DUMINICĂ STOICESCU MARIUS CRISTINEL
STOICESCU VALENTIN CRISTIAN

16/12/2021

121856 M 2011
08819

construpedia SC PROKON INVEST SRL 16/12/2021

136115 M 2011
08818

Sani-Pro OTI GENERAL TRADING S.R.L. 16/12/2021

118448 M 2011
08814

aqpa zone CIUBUC DORIAN 16/12/2021

119627 M 2011
08815

VIP FOR ONE DAY SC JOMA ROMANIA SRL 16/12/2021

118827 M 2011
08817

HARMONY OTI GENERAL TRADING S.R.L. 16/12/2021

118131 M 2011
08816

Pavia CAROLI FOODS GROUP SRL 16/12/2021

119279 M 2011
08820

LIQUID CRM PERFECT
FIT FOR YOUR BUSINESS

SC LIQUID CRM SRL 16/12/2021

119032 M 2011
08824

NEOTEL TELECOMUNICAŢII
DĂM TONUL

RADA ADRIAN 16/12/2021
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118828 M 2011
08822

Pasul câştigător! SC BENDKOPP ELECTRO SRL 16/12/2021

145285 M 2011
08825

Fibroslim SC ZDROVIT ROMANIA SRL 16/12/2021

118829 M 2011
08827

SMART control SC TODY LABORATORIES SRL 16/12/2021

118830 M 2011
08828

Dr. Control intern SC TODY LABORATORIES SRL 16/12/2021

118831 M 2011
08829

Rentab 50% SC TODY LABORATORIES SRL 16/12/2021

119628 M 2011
08845

RENATUS SC ALCOVIN SRL 19/12/2021

143433 M 2011
08833

G NINO GUARD SECURITY GLOBAL NINO SECURITY SRL 19/12/2021

118833 M 2011
08844

MOŞTENIREA SC ALCOVIN SRL 19/12/2021

120331 M 2011
08847

demoga MUSIC PUBLISHING S.C. STUDIO 47 MS S.R.L. 19/12/2021

119145 M 2011
08849

ELECTROPUTERE CENTRUL DE CULTURA
CONTEMPORANA CLUB ELECTRO
PUTERE

19/12/2021

120165 M 2011
08836

MON Choix FER FLOARE 19/12/2021

118832 M 2011
08837

UPLR Uniunea Profesiilor
Liberale din România
Romanian Union of
Liberal Professions

UPLR UNIUNEA PROFESIILOR
LIBERALE DIN ROMANIA

19/12/2021

140178 M 2011
08861

Fiore SC FIORE COLLANTS SRL 19/12/2021

122738 M 2011
08862

INFOAUDIT CONSULTING SC INFO AUDIT CONSULTING SRL 19/12/2021

119452 M 2011
08838

ACCELERATING SUCCESS COLLIERS INTERNATIONAL
PROPERTY CONSULTANTS INC

19/12/2021

120070 M 2011
08867

SC AGRI-ALIANTA SRL 19/12/2021

123260 M 2011
08840

THANK Q BALAJI MARIA DAIANA 19/12/2021

123261 M 2011
08841

VERA VERDE BALAJI MARIA DAIANA 19/12/2021

122902 M 2011
08842

FORMAŢIA Romantic muzică
pentru toate gusturile !

MORAR ANDREI 19/12/2021
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119751 M 2011
08843

HEREDIUM SC ALCOVIN SRL 19/12/2021

120332 M 2011
08863

Kaufland Este pentru mine! Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG 19/12/2021

118834 M 2011
08854

Culinarte SC DESERTA SRL 19/12/2021

124413 M 2011
08855

Snackeria SC DESERTA SRL 19/12/2021

120333 M 2011
08864

Kaufland Itt jo helyen vagyok! Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG 19/12/2021

119146 M 2011
08850

IKEDOO IKEDOO
INSTITUTE

ANDREI VLAD
ION NECULAI

19/12/2021

120069 M 2011
08866

AGRI ALIANTA SC AGRI-ALIANTA SRL 19/12/2021

120334 M 2011
08865

Country Side Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG 19/12/2021

121320 M 2011
07987

ATEM SC TECHNOPORT SRL 19/12/2021

118317 M 2011
08904

Be Precious,
Dedicat frumuseţii !

AFTANASE ADRIANA GABRIELA 20/12/2021

119148 M 2011
08878

ShopiDoki SC INTERBRANDS MARKETING &
DISTRIBUTION SRL

20/12/2021

119539 M 2011
08898

SOBRANIE SUPREMACY JT INTERNATIONAL SA 20/12/2021

119540 M 2011
08899

SOBRANIE ULTIMO JT INTERNATIONAL SA 20/12/2021

119338 M 2011
08868

RADIO ROMANTIC SC GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC)
SRL

20/12/2021

120983 M 2011
08900

GRĂDINIŢA ELITE STANCIU EMILIA IONELIA 20/12/2021

120071 M 2011
08879

ASOCIAŢIA ALEXANDRU
IOAN CUZA NR. 20, IAŞI

ASOCIATIA ALEXANDRU IOAN CUZA 20/12/2021

119339 M 2011
08869

ROMANTIC FM SC GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC)
SRL

20/12/2021

118272 M 2011
08889

Retail IQ Cheia
magazinului inteligent

SC ROMANIAN BUSINESS CONSULT
SRL

20/12/2021

121182 M 2011
08905

ambiTouch PAVEL TEOFAN 20/12/2021

119147 M 2011
08871

OLIMP shopping center SC POINT TRAVEL SRL 20/12/2021
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124012 M 2011
08903

ROSENC Romanian
Sustainable Energy Cluster

ASOCIATIA CLUSTERUL DE ENERGII
SUSTENABILE DIN ROMANIA
ROSENC

20/12/2021

119477 M 2011
08881

V-Sports NOUA
DIMENSIUNE

A PARIURILOR

STANLEYBET INTERNATIONAL
LIMITED

20/12/2021

118835 M 2011
08874

CardAvantaj Bon Voyage CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA)
SA

20/12/2021

120653 M 2011
08907

ILUMINAM SC BUSINESS CHANNELS CONNECT
SRL

20/12/2021

119213 M 2011
08890

M1.Crama Atelier SC MURFATLAR ROMÂNIA SA 20/12/2021

121811 M 2011
08891

1855 A.D. SC MURFATLAR ROMÂNIA SA 20/12/2021

119150 M 2011
08892

Leat 6500 SC MURFATLAR ROMÂNIA SA 20/12/2021

118837 M 2011
08893

Val de Piatra SC MURFATLAR ROMÂNIA SA 20/12/2021

121183 M 2011
08906

liveTouch PAVEL TEOFAN 20/12/2021

118838 M 2011
08894

Balauda SC MURFATLAR ROMÂNIA SA 20/12/2021

119149 M 2011
08886

LIVADA CU FRUCTE SC EGO MEDIA SRL 20/12/2021

118445 M 2011
08895

Kerus Magnus SC MURFATLAR ROMÂNIA SA 20/12/2021

119848 M 2011
08896

FABRICA DE FIRME SC GHAL ACTIV BUSINESS SRL 20/12/2021

118836 M 2011
08877

Radu Holding Îmi pasă!
Putem! Îmi place!

RADU TRADING COMPANY SRL 20/12/2021

119538 M 2011
08897

SOBRANIE DISTINCT JT INTERNATIONAL SA 20/12/2021

118627 M 2011
08887

CITA SC CERTINVEST SRL 20/12/2021

119753 M 2011
08929

Radio SUD 97,4 FM SC MEDIA SUD EUROPA SA 21/12/2021

119542 M 2011
08943

DEL-CA-MAG Unic în
România ! Sigur şi eficient.

MIHOC VASILE 21/12/2021

118626 M 2011
08931

MICROSIF MICROSIF HARDWARE SRL 21/12/2021
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119752 M 2011
08913

TURBOHALLE SC MARRIS SRL 21/12/2021

118625 M 2011
08932

MICROSIF HARDWARE MICROSIF HARDWARE SRL 21/12/2021

118905 M 2011
08915

IMPULS LEASING ROMANIA SC IMPULS LEASING ROMANIA IFN
SA

21/12/2021

118904 M 2011
08916

IMPULS LEASING ROMANIA SC IMPULS LEASING ROMANIA IFN
SA

21/12/2021

119151 M 2011
08924

CLUB ELECTROPUTERE CENTRUL DE CULTURA
CONTEMPORANA CLUB ELECTRO
PUTERE

21/12/2021

122051 M 2011
08925

EUROPA'S KRISTAL SC KRISTAL PLUS SRL 21/12/2021

119280 M 2011
08927

Cesal THERMOPLUS
SISTEM COMPLET

PENTRU TERMOIZOLARI

SC CESAL SA 21/12/2021

122787 M 2011
08928

CLAYMORE VAN GUARD
PROTECŢIE ŞI PAZĂ

SC CLAYMORE VANGUARD SRL 21/12/2021

118839 M 2011
08940

CREDIT RESPONSABIL BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 21/12/2021

122920 M 2011
08919

THERMOPAN TRUSTED
PARTNER SINCE 1996

SC THERMOPAN SRL 21/12/2021

119429 M 2011
08920

PRO FEEL SC THERMOPAN SRL 21/12/2021

120791 M 2011
08921

WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG,
REPREZENTANŢA ROMÂNIA

21/12/2021

120792 M 2011
08922

WORWAG PHARMA GmbH & CO.KG,
REPREZENTANŢA ROMÂNIA

21/12/2021

119541 M 2011
08942

eco Ferma alimentaţie
& sănătate în zootehnie

MIHOC VASILE 21/12/2021

119543 M 2011
08944

EMH MIHOC VASILE 21/12/2021

119004 M 2011
08923

Fluierul Liberului Arbitru LUCA IULIAN 21/12/2021

123262 M 2011
08839

MyKids.ro SC NANCY TRADE SRL 21/12/2021

119453 M 2011
08858

Visul Mămăligii Hochland SE 21/12/2021

123912 M 2011
08930

OLTENIA BUSINESS SC MEDIA SUD MANAGEMENT SRL 21/12/2021
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119522 M 2011
08937

HELIOS SC HELIOS SECURITY SRL 21/12/2021

119454 M 2011
08934

Ekilibrium SC AS EKILIBRIUM SRL 21/12/2021

127356 M 2011
08945

TilerCat JSC TechnoNICOL 21/12/2021

118624 M 2011
08935

FarmaExpress PHARMA EXPRESSZ KFT 21/12/2021

119005 M 2011
08936

PECTEN SC PECTEN SRL 21/12/2021

126087 M 2013
01827

FATER S.p.A. 21/12/2021

126342 M 2013
01661

FATER S.p.A. 21/12/2021

132078 M 2011
08961

CORSAR GAS SC CORSAR GAS SRL 22/12/2021

118841 M 2011
08962

de Încredere SC ATP EXODUS SRL 22/12/2021

126796 M 2011
08963

collective C FF GROUP ROMANIA SRL 22/12/2021

119718 M 2011
08918

Romanul de Dragoste SC GRUP EDITORIAL LITERA SRL 22/12/2021

118906 M 2011
08949

KK SC YOKKO FASHION SRL 22/12/2021

119033 M 2011
08946

BLACK SEA SUPPLIERS SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL 22/12/2021

119849 M 2011
08948

YOKKO THE
FASHION STORE

SC YOKKO FASHION SRL 22/12/2021

119152 M 2011
08947

Good company
Oameni care ne inspiră

GOOD COMPANY PROMOTIONS SRL 22/12/2021

119523 M 2011
08951

DELTA BETON IDEI
PREFABRICATE

SC DELTA ANTREPRIZA DE
CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL

22/12/2021

119216 M 2011
08966

COLŢUL VERDE
DIN ŞCOALA MEA

ASOCIATIA RECOLAMP 22/12/2021

118444 M 2011
08952

Lana juice NEAGU ANDREI CONSTANTIN 22/12/2021

142757 M 2011
08953

PRISA Patronatul
Român al Industriei

Suplimentelor Alimentare

PATRONATUL ROMAN AL INDUSTRIEI
SUPLIMENTELOR ALIMENTARE

22/12/2021
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118273 M 2011
08968

Obligo SC TRUPA OBLIGO SRL 22/12/2021

119231 M 2011
08955

TITAN MAR
LUXURY FOR LIFE

SC TITAN MAR SA 22/12/2021

119524 M 2011
08956

R.S.T. SECURITY RED STARS TRAINING SECURITY
SRL

22/12/2021

118842 M 2011
08972

Margeleonline Primul
pas spre lucruri

minunate Katika Style

SC KATIKA STYLE SRL 22/12/2021

119006 M 2011
08973

PATRIK'S TEA AND COFFEE SC FAI TRANS SRL 22/12/2021

119232 M 2011
08967

SC AUTOMOBILE DACIA SA 22/12/2021

119754 M 2011
08958

ERDELYI MAGYAR NEPPART-
PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN
TRANSILVANIA (E.M.N.P-P.P.M.T.)

22/12/2021

119478 M 2011
08917

Lira SC GRUP EDITORIAL LITERA SRL 22/12/2021

123371 M 2011
08986

baydoner GUNGOR MEHMET 23/12/2021

119455 M 2011
08975

MIA FRIESLAND BRANDS B.V. 23/12/2021

118443 M 2011
08990

ESTv SC INFO TOTAL PRESS SRL 23/12/2021

122052 M 2011
08974

TINEFCON PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 23/12/2021

118354 M 2011
08991

SLAGER TRANS
TRANSPORT

ORGANISATION

SC COMERT SLAGER SRL 23/12/2021

120676 M 2011
08999

GASTROCARE SC BIOFARM SA 23/12/2021

119340 M 2011
09000

DIABETICARE SC BIOFARM SA 23/12/2021

119479 M 2011
08996

ALSEDA SC SEDA INVESTMENT SRL 23/12/2021

118843 M 2011
09001

BIODEXIFEN SC BIOFARM SA 23/12/2021

119007 M 2011
09002

BILCARE SC BIOFARM SA 23/12/2021

118844 M 2011
09003

TRAVOCOM ROMPHARM COMPANY SRL 23/12/2021
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118886 M 2011
08993

REMUS SC PRODVINALCO SA 23/12/2021

123687 M 2011
09004

ACADEMIA DE
FOTOGRAFIE

BUIA SIMION 23/12/2021

137328 M 2011
08982

Toppy SC DESERTA SRL 23/12/2021

119153 M 2011
08984

AMINTIRI DIN
EPOCA DE AUR

SC ROTAREXIM SA 23/12/2021

119223 M 2011
08995

10 Oameni de Valoare
pentru Constanţa

MOHAMED ZAHER 23/12/2021

120467 M 2011
08983

Peste 170 de ani
de tradiţie în Banat

SC PHOENIX SA 23/12/2021

121041 M 2011
09012

infinity architecture
PROIECTĂM

PENTRU VIITOR!

SC INFINITY ARCHITECTURE SRL 27/12/2021

120489 M 2011
09013

WFS WISE FINANCE
SOLUTIONS

Împreună către succes

SC WISE FINANCE SOLUTIONS SRL 27/12/2021

119850 M 2011
09009

tele 3 SC TELE 3 MEDIA SRL 27/12/2021

121469 M 2011
09014

Butoiul de Aur
RESTAURANT ORADEA

SC GALERIA RISTORANTE DEL
TEATRO SRL

27/12/2021

120755 M 2011
09005

SMSLink SC ASTINVEST COM SRL 27/12/2021

118433 M 2011
09015

EDITURA TEHNICĂ SC INFO DIAL IMPEX SRL 27/12/2021

118846 M 2011
09018

ROTOLONI SOFFASS SPA 27/12/2021

168178 M 2011
09010

SMAFTA sports martial
arts freetime activities

ABRAHAM ELOD-LAJOS 27/12/2021

118845 M 2011
09011

TRIAMED orthopedics ZORZON SORIN 27/12/2021

122171 M 2011
09008

DANA TĂNASE PAVEL DANIELA 27/12/2021

118824 M 2011
08748

SPOT NEGOCIERE SC DESPEC ROMANIA SRL 27/12/2021

122040 M 2011
09025

ZEN WORLD EXTREME DRAGHIS DECEBAL SILVIU 28/12/2021

122041 M 2011
09026

ZEN WORLD
EXTREME TRAVEL

DRAGHIS DECEBAL SILVIU 28/12/2021
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129911 M 2011
09035

mobiama MIREA RADU CRISTIAN 28/12/2021

118968 M 2011
09020

GIGA TV DRAGHIS DECEBAL SILVIU 28/12/2021

118969 M 2011
09021

GÂNDIM ALTFEL DRAGHIS DECEBAL SILVIU 28/12/2021

118970 M 2011
09022

HARD ENDURO
- PIATRA NEAMŢ

DRAGHIS DECEBAL SILVIU 28/12/2021

120335 M 2011
09036

Templul Soarelui MIAO FLORINA LILIANA 28/12/2021

118847 M 2011
09028

HOME restaurant
HOME pub & club

DUMITRU GABRIEL 28/12/2021

118971 M 2011
09023

H.E.P.N. DRAGHIS DECEBAL SILVIU 28/12/2021

122726 M 2011
09027

Fortuna CAFEA CU NĂUT SC CAFEA FORTUNA SRL 28/12/2021

119034 M 2011
09029

D Darina STORES
& HOTELS

DARINA COM SRL 28/12/2021

119217 M 2011
09032

REGINA-ZILELOR DE VARĂ MERA VICTOR 28/12/2021

122597 M 2011
09019

THUNDER TOOLS SC THUNDER TOOLS SRL 28/12/2021

118932 M 2011
09040

DOAR MANANCI CASA NOASTRA SRL 28/12/2021

118432 M 2011
09038

Alina Predoiu bijuterii cu alint PREDOIU ALINA-ANDREEA
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

28/12/2021

118848 M 2011
09041

CORONA COMPAGNIE FINANCIERE ET DE
PARTICIPATIONS ROULLIER

28/12/2021

119035 M 2011
09044

DUOPRIM SC DUOPRIM SRL 29/12/2021

119755 M 2011
09047

proxi SC PROFI ROM FOOD SRL 29/12/2021

122109 M 2011
09043

Accuret SC POLISANO PHARMACEUTICALS
SRL

29/12/2021

124013 M 2011
09048

MANDRII CA
SUNTEM ARADENI

COSTEA CALIN GABRIEL 29/12/2021

120032 M 2011
09052

TORRO SC ASIL SRL 29/12/2021

119601 M 2011
09050

PROTEX PROFESSIONAL Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Company)

29/12/2021
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119155 M 2011
09057

RTL CLT UFA SA 30/12/2021

119281 M 2011
09055

BRICKS SC TRANSILVANIA DEVELOPMENT
SRL

30/12/2021
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Referitor la dosarul M 2011 04815, privind acceptarea listei de produse/servicii reg|site în declaraÛia
depus| în baza art. 11 din Legea 84/1998 numai pentru  produsele/serviciile menÛionate conform listei alfabetice
a claselor respective din ediÛia Clasific|rii de la Nisa în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare a m|rcii
s-a publicat în BOPI 06/2021, dintr-o eroare material| lista de produse a fost menÛionat| greÕit ca fiind:

Clasa 29: Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte din carne; fructe Õi legume conservate, congelate, uscate
Õi fierte; jeleuri, dulceÛuri, compoturi; ou|; uleiuri Õi gr|simi comestibile; bacon (sl|nin|); caltaboÕ cu
sânge/cârnaÛi cu sânge; mezeluri; crochete; gr|simi comestibile; substanÛe grase pentru fabricarea gr|similor
comestibile; vânat, nu viu; .unc|; untur|; pate de ficat/past| de ficat; ficat; carne; piftie din carne; extracte din
carne; carne, conservat|; carne, la conserv|; porc; p|s|ri de curte, nu vii; c|rnuri s|rate; cârnaÛi; cârnaÛi în aluat;
seu alimentar; burt|.

Corect  fiind:
Clasa 29: Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte din carne; fructe  Õi legume conservate, congelate, uscate

Õi fierte; jeleuri, dulceÛuri, compoturi; ou|; uleiuri Õi gr|simi comestibile.

Dintr-o eroare material| DECIZIA DE RESPINGERE A CERERII DE ÎNREGISTRARE MARC{ 
M 2020 07158 - Le Premier Cofetarie - Patiserie, a fost publicatã în BOPI nr. 7/2021 - SecÛiunea M|rci la
capitolul Admiteri, în loc de capitolul Respingeri.

Dintr-o eroare material| CEREREA DE ÎNREGISTRARE MARC{ M 2020 08279 - LIGA
PROFESIONIST{ DE KICK-BOX ÔI THAI-BOX- LIGA PROFESIONIST{ DE BOX CU LOVITURI  DE
PICIOR ÔI BOX THAILANDEZ, a fost publicat| în BOPI nr. 5/2021 - SecÛiunea M|rci la capitolul Admiteri,
aceasta fiind în procedur| de examinare din punct de vedere al motivelor absolute.

Dintr-o eroare material| CEREREA DE ÎNREGISTRARE MARC{ M 2020 08280 - CAMPIONATUL
NAÚIONAL DE KICK-BOX ÔI THAI-BOX, a fost publicat| în BOPI nr. 5/2021 - SecÛiunea M|rci la capitolul
Admiteri, aceasta fiind în procedur| de examinare din punct de vedere al motivelor absolute.

Referitor la publicarea m|rcii, SACCO DESIGN, cu nr. de depozit M 2012 06454 Õi data de depozit
08/10/2012, facem menÛiunea c| a fost publicat eronat în BOPI  nr. 06/2021 ca fiind ca marc| înregistrat|.

Corect fiind: cerere de înregistrare marc|, admis| la înregistrare.
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- ANUNÚURI OFICIALE
- MATERIALE INFORMATIVE DIN DOMENIUL

PROPRIET{ÚII INDUSTRIALE

©  Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor

putea fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în
alt mod), f|r| autorizaÛia prealabil| a titularului dreptului de autor.



ROMÂNIA

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENÚII ÔI M{RCI

ORDIN nr. 157

24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci,

Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de

invenÛie, Õi Regula 2.5, din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate

industrial|,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale c|ror nume figureaz| în lista anex| la prezentul Ordin, precum

Õi firmele specializate în proprietate industrial| se înscriu în REGISTRUL NAÚIONAL AL

CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE INDUSTRIAL{, cu menÛionarea specializ|rii.

Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|.

Director General        
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/���� Listele privind consilierii în proprietate industrial� s-au tip�rit conform datelor trimise de Camera Na�ional� a Consilierilor în Proprietate
Industrial�, din România. Pentru rela�ii suplimentare, v� rug�m s� v� adresa�i secretariatului Camerei Consilierilor, respectiv domnului Cristi
Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro�



ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite
urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa
cum sunt prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|,
împreun| cu prezentul Ordin.

Director General
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6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare Õi consultanÛ|: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenÛ|: BraÕov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAÔOV
e-mail: npccenterbv@gmail.com
Persoan| de contact - coordonator centru: Simona HRIÚCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenÛ|: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeÛul CLUJ
Tel.: 0264 401320
Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Vasile ÚOPA, rectorul Universit|Ûii Tehnice din Cluj-Napoca
Director: ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

8. CONSTANÚA - CAMERA DE COMERÚ, INDUSTRIE, AGRICULTUR{ ÔI NAVIGAÚIE
bd Alexandru L|puÕneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANÚA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854
Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA
Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI

9. COVASNA Õi HARGHITA - ASOCIAÚIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeÛul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preÕedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenÛ|: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209,
Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax:  0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

11. GALAÚI - UNIVERSITATEA DUN{REA DE JOS DIN GALAÚI
str. Domneasc|, nr. 111, corp AS, GalaÛi, judeÛul GalaÛi
Director Centru: dl. Ô.L. dr. ing. Cristian MUNTENIÚ{
e-mail: cristian.muntenita@ugal.ro
Tel.: 0746 745035
Persoan| de contact: dl. Bogdan BRATOVEANU
email: bogdan.bratoveanu@ugal.ro 
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12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAÔI
Institutul NaÛional de Inventic| IaÕi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru:  prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de 
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017
e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

13. MARAMUREÔ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ÔI
MIJLOCII, MARAMUREÔ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeÛul MARAMUREÔ
Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894
Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918

14. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE
str. Emil Cioran, nr. 4, Sala IM 101-IM 100, Sibiu,
Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel: +40 744 390 290
Fax: +40 269 430 110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com
PreÕedinte Centru PatLib Sibiu:prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preÕedintele Institutului Confucius
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Director Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Mihail Aurel ÚÎÚU
Membru: dr. ec. Ilie BANU
Persoan| de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg Mihail Aurel ÚÎÚU

15. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ÔI INDUSTRIE
str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro; 
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

16. TIMIÔ - CAMERA DE COMERÚ, INDUSTRIE ÔI AGRICULTUR{ TIMIÔ 
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIÔ
Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com
www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA TimiÕ
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167



Inscripţionat la Tipografia OSIM sub comanda nr. 388/26.08.2021
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